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Remiss från Infrastrukturdepartementet – 
Uppdrag om översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon m.m. (Ds 2020:20) 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden översänder bilaga 3 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Infrastrukturdepartementet som Göteborgs Stads yttrande.

2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning
Infrastrukturdepartementet har skickat promemorian ”Översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon m.m.” på remiss till Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen har översänt 
remissen till trafiknämnden för besvarande direkt till Infrastrukturdepartementet. Som 
underlag till trafiknämndens yttrande ska synpunkter inhämtas från Göteborgs Stads 
Leasing AB och eventuella andra som trafiknämnden bedömer bör höras. 

Remissen ska besvaras senast den 26 april 2021. 

Remissen har skickats till Göteborgs Stads Leasing AB och Göteborgs Stads Parkering 
AB och de har fått möjlighet att lämna synpunkter. 

Utredarens huvuduppdrag har varit göra en fullständig översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och 
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med 
utredningen har varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna samt att 
minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon. I uppdraget ingår även att 
lämna fullständiga författningsförslag till en ny möjlighet att vägra ägarbyte.

Trafikkontoret är positivt till utredningens förslag. Trafikkontoret välkomnar särskilt 
förslagen att införa en definition av ”fordonets ägare”, att förkorta uppställningstiden för 
flyttade fordon och att tillämpa målvaktsparagrafen även på tomtmark.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-04
Diarienummer 00583/21

Handläggare
Maria Sahl/Carina 
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Om utredarens förslag genomförs kan totalkostnaden för flyttningshanteringen förväntas 
minska och kommunernas intäkter för förfallna och obetalda felparkeringsavgifter kan 
förväntas öka. 

Förslaget om utvidgningen av den s.k. målvaktsparagrafen kommer ge kommunen 
utökade möjligheter att flytta fordon. Det kan till en börja leda till att fler flyttningsbeslut 
fattas. Förslaget på sikt kan medföra färre flyttningsbeslut och färre felparkerade fordon. 
Fler tillgängliga parkeringsplatser ökar parkeringsintäkterna. 

Flyttningsverksamheten är förenad med stora kostnader för kommunerna eftersom de av 
olika anledningar inte får betalt av fordonsägaren. Det statliga bidraget för 
fordonsflyttning som avsattes för perioden 2018–2020 har täckt stora delar av 
flyttningskostnaderna. Eftersom kommunerna inte längre har möjlighet att ansöka om 
statsbidrag är kostnadsfrågan åter ett problem. Av de åtgärder som föreslås för att minska 
flyttningskostnaderna så har förkortade uppställningstider störst betydelse. 
Uppställningskostnaderna är den dyraste kostnadsposten. Om uppställningstiden förkortas 
från tre månader till en månad kommer kostnaderna för ett genomsnittligt 
flyttningsärende att minska avsevärt. Kortare uppställningstider ger också tillgång till fler 
uppställningsplatser vilket kan resultera i att fler beslut fattas. 

En definition av fordonets ägare medför att kommunerna inte behöver lägga resurser på 
utrednings- och bevisfrågor och att kostnaderna för kommunerna därigenom minskar. 

Förslaget om undantag i ianspråktagandelagen kan motverka det omsättningshinder som 
finns idag och det kan förväntas att fler flyttade fordon, som har ett försäljningsvärde, kan 
säljas i stället för att skrotas, alternativt att de kan säljas till ett högre pris. Det kan 
innebära ökade intäkter för flyttningskostnader och för felparkeringsavgifter. 

Förslagen innebär ett skarpare regelverk mot fordonsmålvakter och kan medföra att den 
allmänna betalningsmoralen påverkas positivt. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Utredarens förslag förväntas leda till färre målvaktsfordon vilket påverkar miljön positivt. 
Målvaktsfordonen är ofta obesiktigade, oförsäkrade, miljö- och trafikfarliga. Enligt 
uppgifter i utredningen bedrivs också handel med och utförsel ur landet av avställda, 
skrotfärdiga och miljöfarliga fordon med hjälp av fordonsmålvakter. 

Förslaget om undantag i ianspråktagandelagen kan motverka det omsättningshinder som 
finns idag och det kan förväntas att fler flyttade fordon, som har ett försäljningsvärde, kan 
säljas i stället för att skrotas.

Bedömning ur social dimension
Enligt utredarens bedömning får förslagen en positiv påverkan på det brottsförebyggande 
arbetet. 

Det förekommer att målvaktsfordon används som brottsverktyg i olika kriminella 
sammanhang. Enligt uppgifter i utredningen använder sig kriminella aktörer av 
fordonsmålvakter för att dölja sin egen roll i exempelvis narkotikabrottslighet och 
organiserad stöldbrottslighet. Användandet av fordonsmålvakter gör brottsligheten 
svårutredd. 
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En utvidgning av målvaktsparagrafen till att även omfatta tomtmark är positivt för privata 
markägare och kan bidra till tryggare bostadsområden genom att målvaktsproblematiken 
inte tillåts flytta dit.  

Bilagor
1. Promemorian ”Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon 

m.m.” (Ds 2020:20)
2. Göteborgs Stads Parkering AB:s yttrande 2021-03-19
3. Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet

Ärendet 
Infrastrukturdepartementet har skickat promemorian ”Översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon m.m.” på remiss till Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen har översänt 
remissen till trafiknämnden för besvarande direkt till Infrastrukturdepartementet. 

Regeringen vill särskilt att det av remissvaret ska framgå vilket av de två alternativa 
förslagen – vägra ägarbyte eller ägarbundet användningsförbud – som remissinstanserna 
föredrar och vilka övervägningar som gjorts. 
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Remissen ska besvaras senast den 26 april 2021. 

Beskrivning av ärendet
Som underlag till trafiknämndens yttrande ska synpunkter inhämtas från Göteborgs Stads 
Leasing AB och eventuella andra som trafiknämnden bedömer bör höras. Remissen har 
skickats till Göteborgs Stads Leasing AB och Göteborgs Stads Parkering AB och de har 
fått möjlighet att lämna synpunkter. Göteborgs Stads Parkering AB har yttrat sig, bilaga 
2. Göteborgs Stads Leasing AB har inte några synpunkter. 

Trafiknämndens verksamhet
Felparkering på gatumark enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift och flyttning av 
fordon enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordningen 
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) är kommunala angelägenheter. 
Kommunerna är behöriga att meddela och verkställa beslut om flyttning av fordon i vissa 
angivna fall. Enligt reglemente för Göteborgs trafiknämnd ska nämnden ansvara för 
kommunens parkeringspolitik genom bland annat flyttning av fordon enligt LFF. 

Göteborgs Stads Parkering AB:s verksamhet
Inom uppdraget Parkering Göteborg har trafikkontoret och Göteborg Stads Parkering ett 
nära samarbete i kommungemensamma parkeringsfrågor. Göteborgs Stads Parkering har 
ansvar för parkering på kommunal tomtmark. Trafikkontoret har ansett att bolaget bör 
höras eftersom promemorian innehåller förslag om flyttning av fordon på tomtmark.

Utredarens uppdrag
Utredarens huvuduppdrag har varit att göra en fullständig översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och 
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med 
utredningen har varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna samt att 
minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon. 

I uppdraget ingår även att lämna fullständiga författningsförslag till en ny möjlighet att 
vägra ägarbyte.

Nätverksgrupp
Stockholms stad, Göteborgs Stad och Malmö stad (storstadskommunerna) ingår i en 
nätverksgrupp som bland annat diskuterar problematiken med fordonsmålvakter. I 
nätverksgruppen ingår även företrädare för Sigtuna kommun samt företrädare för 
Transportstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nätverksgruppens 
kommunala representanter har deltagit i utredningsmöten och framfört synpunkter och 
åtgärdsförslag till utredaren i syfte att ytterligare komma till rätta med problemen med 
fordonsmålvakter. Inför besvarande av den nu aktuella remissen har 
storstadskommunerna och SKR haft samråd.

Målvaktsproblematik
I promemorian beskrivs målvaktsproblematiken. Med fordonsmålvakt avses i 
promemorian en person som i vägtrafikregistret är registrerad som ägare till ett fordon i 
stället för den som faktiskt äger eller brukar fordonet. Syftet med att anlita en 
fordonsmålvakt är att den faktiska ägaren eller brukaren kan undandra sig det 
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betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter som åligger den registrerade 
ägaren. 

En typisk fordonsmålvakt är en person som är registrerad ägare till ett stort antal fordon 
som målvakten inte brukar själv. Målvakten tjänar i stället pengar på att svart ”hyra ut” 
dessa fordon till personer som vill dölja sitt fordonsinnehav i syfte att slippa betala 
fordonsrelaterade skatter och avgifter. Eftersom fordonsmålvakten i regel saknar 
utmätningsbara tillgångar är målvakten okänslig för de ekonomiska eller rättsliga följder 
som kan bli aktuella. Genom registreringen av fordonsmålvakter försvåras eller till och 
med omöjliggörs indrivningen av de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna. Dessa 
skulder uppgår för närvarande till miljardbelopp. 

Målvaktsfordonen är ofta obesiktigade, oförsäkrade, miljö- och trafikfarliga. Det 
förekommer också att målvaktsfordon används som brottsverktyg i olika kriminella 
sammanhang. 

Sammanfattning av utredningens förslag
Promemorian i sin helhet finns i bilaga 1.

Utökade möjligheter att flytta fordon 
Polismyndigheten, kommunerna och Trafikverket ska få utökade möjligheter att flytta 
fordon.  

Målvaktsparagrafen ska utvidgas
Idag är tillämpningsområdet för målvaktsparagrafen begränsat till flyttning av fordon som 
är uppställt i strid mot offentligrättsliga föreskrifter om stannande och parkering när 
fordonets ägare har skulder avseende felparkeringsavgifter som uppgår till mer än 5 000 
kr. Utredaren föreslår att målvaktsparagrafen ska utvidgas till att även omfatta fordon 
som står parkerade i strid mot förbud eller villkor enligt lagen (1984:318) om 
kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Förslaget försvårar kringgåendet av 
nuvarande lagstiftning och skapar ett skarpare regelverk mot fordonsmålvakter. 

Målvaktsparagrafen ska även omfatta alla fordonsägarens obetalda och förfallna 
felparkeringsavgifter, trängselskatter, fordonsskatter och infrastrukturavgifter. Det 
handlar om sådana fordonsrelaterade skulder som framgår vid en kontroll mot 
vägtrafikregistret. En definition av uttrycket fordonsrelaterade skulder ska införas i LFF. 

Ytterligare vissa fordon ska kunna flyttas omedelbart
Fordon som är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och som är 
belagt med körförbud, användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt eller som 
enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring, ska kunna flyttas 
omedelbart. Förslaget innebär att den nuvarande s.k. fyradagarsregeln tas bort.

En definition av ”fordonets ägare” ska införas
En definition av uttrycket ”fordonets ägare” ska införas i LFF. För fordon upptagna i 
vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register ska fordonets ägare definieras som 
den som är antecknad som fordonets ägare i registret vid tidpunkten för beslut om 
flyttning. 
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I dag finns oklarheter om det är den civilrättsliga eller den (vid tidpunkten för 
flyttningsbeslutet) registrerade ägaren som åsyftas i de olika bestämmelserna. Det orsakar 
problem i rättstillämpningen, exempelvis sker misstänkta skenöverlåtelser efter ett beslut 
om flyttning i syfte att tvinga flyttande myndighet att återlämna fordonet. 
Målvaktsparagarafen kan idag kringgås genom att retroaktivt registrera en ny ägare till ett 
flyttat fordon. Det ska inte vara möjligt att i efterhand förändra de förutsättningar för 
flyttning som gällde vid beslutet. Förslaget motverkar ett kringgående av 
målvaktsparagrafen och innebär att myndigheternas utrednings- och bevisbörda 
beträffande vem som är fordonets ägare minskar. 

Uppställningstiden för flyttade fordon ska förkortas
Den nuvarande uppställningstiden enligt 6 § första stycket 2 LFF ska förkortas från tre 
månader till en månad, oavsett fordonets värde och oavsett vilken flyttningsgrund som 
har tillämpats. Ett fordon som förvaras på särskild uppställningsplats ska alltså tillfalla 
verkställande myndighet om ägaren inte har hämtat fordonet inom en månad efter 
delgivning.  

Fordonsägarens ersättningsskyldighet ska utökas
Omfattningen av den registrerade ägarens ersättningsskyldighet för flyttningskostnader 
ska utökas. Även kostnader för försäljning av fordon som uppstår efter att ett fordon 
tillfallit verkställande myndighet ska omfattas av fordonsägarens ersättningsskyldighet.  

Bestämmelserna om försäljning av fordon och redovisning ska förtydligas
En bestämmelse om försäljning av fordon och redovisning av försäljningslikvid ska 
införas. Eventuellt överskott ska utbetalas till fordonets ägare efter avräkning av 
flyttningskostnaderna. Om fordonet har flyttats med stöd av målvaktsparagrafen ska 
avräkning därefter ske mot fordonsägarens fordonsrelaterade skulder. Avräkning ska i 
första hand ske mot de äldsta skulderna.

Undantag i ianspråktagandelagen
Det föreslås ett särskilt undantag i ianspråktagandelagen i syfte att motverka det 
omsättningshinder som idag finns beträffande fordon som tillfaller staten eller kommunen 
enligt flyttningslagstiftningen. 

Enligt förslaget får ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning eller vid en 
försäljning med stöd av 6 § LFF inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller 
samma dag som försäljningen. Uppgifter om överlåtelsedatum och att fordonet inte kan 
tas i anspråk för vissa skulder ska föras in i vägtrafikregistret efter anmälan av försäljande 
myndighet.

Vägra ägarbyte eller ägarbundet användningsförbud – alternativa 
författningsförslag
Utredaren har haft i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet att vägra ägarbyte 
i vägtrafikregistret om den nya fordonsägaren redan är registrerad på ett stort antal fordon 
eller om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder. Utredarens samlade bedömning 
är att det inte bör införas någon ny möjlighet att vägra ägarbyte. En sådan bestämmelse 
riskerar att få motsatt effekt och i stället leda en till ökad användning av fordonsmålvakter 
och kvalitetsbrister i vägtrafikregistret. 

I utredarens uppdrag ingår att lämna fullständiga författningsförslag till en ny möjlighet 
att vägra ägarbyte. Mot denna bakgrund lämnar utredaren ett författningsförslag om att 
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Transportstyrelsen inte ska registrera ett ägarbyte om den nya fordonsägaren har 
fordonsrelaterade skulder som uppgår till mer än 50 000 kr. 

Utredaren förordar dock ett alternativt förslag; ett ägarbundet användningsförbud jämte 
utökade möjligheter för polisen att ingripa mot dessa fordon. Förslaget innebär i korthet 
att alla fordonsägarens registrerade fordon automatiskt förses med ett ägarbundet 
användningsförbud om den registrerade fordonsägaren har mer än 50 000 kr i 
fordonsrelaterade skulder. Polismyndigheten ska i sin tur kunna omhänderta ett fordon 
som omfattas av ett ägarbundet användningsförbud. Sanktionen träffar alltså själva 
användningen av fordonet. För att få tillbaka ett omhändertaget fordon krävs att 
kostnaderna för omhändertagandet och att alla fordonsägarens fordonsrelaterade skulder 
betalas. Om fordonet inte hämtas ut har Polismyndigheten rätt att sälja eller skrota 
fordonet. 

Utredaren bedömer att förslaget om ett ägarbundet användningsförbud i kombination med 
en utökad möjlighet för polisen att omhänderta dessa fordon i trafik skulle ha den enskilt 
största effekten på målvaktsproblematiken. 

Ikraftträdande
Av remissmissivet framgår att ikraftträdandedatumet för samtliga förslag beräknas till 
den 1 juli 2022.

Sammanfattning av Göteborgs Stads Parkering AB:s synpunkter 
Bolaget ställer sig positivt till framför allt förslagen att förkorta uppställningstiden för 
flyttade fordon till en månad och att målvaktsparagrafen ska tillämpas även på tomtmark. 

En förkortad uppställningstid innebär minskade kostnader för markägaren och förkortar 
även själva processen. 

Möjligheten att tillämpa målvaktsparagrafen på tomtmark innebär att en flyttning av 
fordon kan beställas omgående, utan att tre kontrollavgifter behöver utfärdas. Det 
kommer att leda till att processen för flyttning av fordon blir enklare, snabbare och 
effektivare. 

Bolagets svar finns i sin helhet i bilaga 3.

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret ställer sig positivt till utredningens förslag. Flera av förslagen är i linje 
med de synpunkter och åtgärdsförslag som nätverksgruppens kommunala representanter 
framfört till utredaren. 

Trafikkontoret välkomnar särskilt förslagen att införa en definition av ”fordonets ägare”, 
att förkorta uppställningstiden för flyttade fordon och att tillämpa målvaktsparagrafen 
även på tomtmark.

Definition av ”fordonets ägare”
För registrerade fordon ska fordonets ägare definieras som den som är antecknad som 
fordonets ägare i registret vid tidpunkten för beslut om flyttning. Trafikkontoret anser att 
det är nödvändigt att förslaget införs. Trafikkontoret delar utredarens bedömning att det 
inte ska vara möjligt att i efterhand förändra de förutsättningar som gällde vid 
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flyttningsbeslutet. Trafikkontoret anser i likhet med utredaren att förslaget motverkar 
kringgående av målvaktsparagrafen samt minskar myndigheternas utrednings- och 
bevisbörda. Förslaget innebär att bestämmelserna i LFF och FFF blir tydligare.

Enligt förslaget ska alla bestämmelser i LFF och FFF som refererar till ”ägaren” ändras 
till ”fordonets ägare”. Mot bakgrund av de olika tolkningar av ägarbegreppet som 
förekommit i rättstillämpningen anser trafikkontoret att definitionen ”fordonets ägare” 
bör användas genomgående i LFF och FFF. Även varianter av ”ägaren” bör ändras till 
”fordonets ägare” trots att de språkligt sett betyder samma sak.

Förkortad uppställningstid kan leda till fler beslut
Uppställningstiden för flyttade fordon är i praktiken nästan alltid tre månader innan 
fordonet tillfaller kommunen. Den långa uppställningstiden innebär stora kostnader för 
kommunerna. Trafikkontoret ser därför positivt på förslaget att förkorta 
uppställningstiderna eftersom det skulle innebära avsevärt minskade kostnader för ett 
genomsnittligt flyttningsärende. Kortare uppställningstider ger även tillgång till fler 
uppställningsplatser vilket kan resultera i att fler beslut kan fattas. 

Tomtmark – rutiner och samverkan
Det förekommer att lagstiftningen kringgås genom att målvaktsfordon ställs upp på 
tomtmark istället för på gatumark. Genom en utvidgning av målvaktsparagrafen till att 
även omfatta felparkerade fordon på tomtmark förhindras att målvaktsproblematiken 
flyttas från gatumark till tomtmark. Om förslaget införs ser trafikkontoret ett behov av att 
utarbeta rutiner för flyttningsverksamheten på tomtmark samt att samverka med privata 
markägare och ägare av kommunal tomtmark.  

Tillgång till Transportstyrelsens system
Målvaktsparagrafen ska enligt förslaget omfatta alla fordonsrelaterade skulder som 
framgår vid en kontroll mot vägtrafikregistret. En förutsättning för att kommunerna ska 
kunna tillämpa bestämmelsen är att de får tillgång till Transportstyrelsens system för att 
enkelt kunna kontrollera de fordonsrelaterade skulder som avses enligt förslaget. Idag har 
kommunen direktåtkomst till uppgifter om skulder endast avseende felparkeringsavgifter. 

Fordonsrelaterade skulder ska ha betalats 
Enligt nuvarande bestämmelse är det skulder avseende felparkeringsavgifter som ligger 
till grund för flyttning enligt målvaktsparagrafen. Ett fordon som flyttats med stöd 
målvaktsparagrafen behöver inte lämnas ut förrän skulder avseende felparkeringsavgifter 
har betalats. 

Enlig utredarens förslag ska fordonsrelaterade skulder till det allmänna ligga till grund för 
flyttning enligt målvaktsparagrafen. Som en konsekvens av detta förslag bör lagen ändras 
på så sätt att fordonsrelaterade skulder, enligt föreslagen definition, ska ha betalats för att 
fordon ska lämnas ut, inte endast skulder avseende felparkeringsavgifter. Om någon 
sådan ändring inte införs uppnås inte syftet med utredarens förslag. Det är inte 
ändamålsenligt att lämna ut ett fordon trots att det kvarstår fordonsrelaterade skulder som 
kan ligga till grund för en ny flyttning. 

Fler försäljningar av flyttade fordon
De allra flesta fordon som flyttas skrotas efter att fordonen tillfallit kommunen. Det är en 
väldigt liten del av de flyttade fordonen som kan säljas. Det krävs att fordonet är värt 
cirka 15 000 – 20 000 kronor för att kommunens kostnader i samband med flyttning, 
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uppställning och försäljning av fordon ska täckas. Det är sällan attraktivt att köpa ett 
sådant fordon eftersom vissa fordonsskulder antecknade i vägtrafikregistret kvarstår även 
efter en äganderättsövergång till kommunen. Trafikkontoret ser positivt på förslaget om 
ett särskilt undantag i ianspråktagandelagen i syfte att motverka detta omsättningshinder. 
Förslaget kan resultera i att det går att sälja fler flyttade fordon alternativt att de kan säljas 
till ett högre pris. 

Fordon som har körförbud, användningsförbud eller saknar föreskriven 
trafikförsäkring
Utredaren föreslår att ett felparkerat fordon som är belagt med körförbud, 
användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt eller som saknar föreskriven 
trafikförsäkring som huvudregel ska kunna flyttas omedelbart. Enligt nuvarande 
bestämmelser kan sådana fordon flyttas på den fjärde dagen och så länge står fordonen 
inte uppställda. Dessa flyttningsgrunder används därför inte i praktiken. Trafikkontoret 
ser positivt på förslaget att dessa fordon ska kunna flyttas omedelbart och att den 
nuvarande fyradagarsregeln tas bort. 

Trafikkontoret anser dock att det bör införas en bestämmelse innebärande att ett fordon 
som har flyttats för att det har användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt inte 
behöver lämnas ut till fordonets ägare förrän åtgärder vidtagits som resulterat i att 
fordonet inte längre har ett användningsförbud.

Särskilt om skuldsanering
Utredaren har gjort bedömningen att det i flyttningslagstiftningen inte bör införas något 
uttryckligt undantag för fordonsägare med skuldsanering. Utredaren anser att det får 
åligga fordonsägaren att upplysa verkställande myndighet om att han eller hon är föremål 
för skuldsanering och att fordonet med anledning av detta bör lämnas åter utan 
ersättningskrav. Trafikkontoret delar utredarens bedömning att något generellt undantag 
inte bör införas men för att säkerställa en likabehandling anser trafikkontoret att det bör 
införas bestämmelser som reglerar när ett fordon inte behöver lämnas åter, utan 
ersättningskrav, till en fordonsägare som är föremål för skuldsanering. En sådan 
bestämmelse skulle förslagsvis kunna gälla situationen att fordonets ägare har 
fordonsrelaterade skulder som inte omfattas av skuldsaneringen och dessa skulder 
sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr. 

Vägra ägarbyte eller ägarbundet användningsförbud – alternativa 
författningsförslag
Regeringen vill särskilt att det av remissvaret ska framgå vilket av de två alternativa 
förslagen – vägra ägarbyte eller ägarbundet användningsförbud – som remissinstanserna 
föredrar och vilka övervägningar som gjorts. 

Trafikkontoret föredrar ett ägarbundet användningsförbud eftersom det utgör en mer 
effektiv åtgärd för att komma till rätta med målvaktsproblematiken.

Ikraftträdande
Trafikkontoret anser att det är angeläget att förslagen att införa en definition av 
”fordonets ägare” samt att förkorta uppställningstiden bör träda i kraft snarast. 
Ikraftträdande av övriga förslag kan avvakta till beräknat ikraftträdandedatum. 
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Digitalisering
Trafikkontoret håller med utredaren om att tillförlitligheten av ägaruppgifterna i 
vägtrafikregistret snarast bör stärkas upp och att detta bör ske genom en digitalisering av 
registreringsförfarandet, innefattandes krav på e-legitimation och avskaffande av 
möjligheten att retroaktivt kunna registrera ett ägarbyte. Eftersom det inte ingår i 
utredarens uppdrag att överväga några digitaliseringslösningar så lämnar utredaren inte 
några konkreta förslag i dessa delar. 

Kerstin Elias

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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