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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-01 

 

Närvarande:  F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund 

samt justitierådet Kerstin Calissendorff. 

 

Nya lagar för yrkestrafik och taxi 

 

Enligt en lagrådsremiss den 15 december 2011 (Näringsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

  1.  yrkestrafiklag,  

  2. taxitrafiklag,  

  3. lag om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 

avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m., 

  4. lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver-

vakning, 

  5.  lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),  

  6. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),  

  7. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga 

fordon,  

  8. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),  

  9. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,  

10. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,  

11. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),  
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12. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,  

13. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),  

14. lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till 

passagerare m.m., 

15. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,  

16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

17. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogen-

heter,  

18. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),  

19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

  

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Gunilla 

Svedberg.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till ny yrkestrafiklag 

 

2 kap. 4 §  

 

Av artikel 6.1 i trafiktillståndsförordningen framgår att medlems-

staterna själva ska fastställa de villkor som ett företag och en 

trafikansvarig ska uppfylla för att anses ha det goda anseende som 

enligt artikel 3 och 4 krävs för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, 

men att villkoren som minst ska omfatta vissa i artikeln angivna krav. 

I artikel 6.1 tredje stycket nämns som ett krav att en fällande dom 

eller sanktioner för allvarlig överträdelse av nationella regler inom 

området handels- och insolvensrätt utgör ett skäl att ifrågasätta det 

goda anseendet.  

 

I den nu föreslagna bestämmelsens första stycke anges att viljan och 

förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglyd-
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nad ska beaktas vid bedömningen av om kravet på gott anseende är 

uppfyllt. I bestämmelsens andra stycke 2 anges att kravet på gott 

anseende inte ska anses uppfyllt av ”den som har dömts för allvarliga 

brott, som ekonomiska brott”. I den nuvarande yrkestrafiklagen an-

vänds uttryckssättet ”den som har dömts för allvarliga brott, inräknat 

ekonomiska brott” (2 kap. 11 §), en lydelse som överensstämmer 

med artikel 3.2 a i rådets direktiv 96/26/EG. Nämnda direktiv upp-

hävs genom trafiktillståndsförordningen. 

 

Lagrådet har förståelse för uppfattningen att ekonomiska brott har 

särskild relevans vid prövningen av kravet på gott anseende. Det ter 

sig emellertid som oklart om avsikten med den ovan citerade lydel-

sen är att uttrycka att alla brott som kan betraktas som ekonomiska 

brott automatiskt ska anses vara allvarliga brott, oavsett den närmare 

karaktären och graden av allvar av ett ekonomiskt brott i det enskilda 

fallet och om det i så fall är en lämplig ordning. Frågan bör övervägas 

närmare, liksom frågan om inte orden ”allvarliga brott” bör ändras till 

”allvarligt brott” (jfr artikel 6.1 st. 3 a). 

 

Motsvarande bestämmelse återfinns i förslaget till taxitrafiklag, 2 kap. 

11 §, och kommenteras inte särskilt. 

 

2 kap. 8 § 

 

I paragrafen anges att ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. I den 

bestämmelse i den nuvarande yrkestrafiklagen som reglerar ett 

trafiktillstånds giltighetstid, anges att tillståndet gäller tills vidare, men 

att det kan begränsas till viss tid om det finns särskilda skäl (2 kap. 

14 §). I förslaget till taxitrafiklag anges att taxitrafikstillstånd gäller tills 

vidare, men bestämmelsen kompletteras med meningen ”Om det 

finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till viss tid” (2 kap. 14 §).  
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I allmänmotiveringen till förslaget om ny yrkestrafiklag s. 75 ff. disku-

teras bl.a. det förhållandet att gemenskapstillstånd är tidsbegränsade 

till tio år, och att detta inte hindrar att ett yrkestrafiktillstånd gäller tills 

vidare. Det är dock inte närmare kommenterat att förslaget innebär 

att möjligheten att tidsbegränsa yrkestrafiktillstånd upphör genom 

lagförslaget. Lagrådet, som anser att en tidsbegränsning av ett 

tillstånd inte kan anses vara ett sådant villkor för tillstånd som kan 

utfärdas med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 7 § 

yrkestrafiklagen, föreslår att behovet av att kunna tidsbegränsa 

yrkestrafiktillstånd övervägs närmare i det fortsatta lagstiftnings-

arbetet.  

 

4 kap. 5 § 

 

Bestämmelsen anger som förutsättning för att ett tillstånd ska kunna 

återkallas på tillståndshavarens egen begäran, att transportverk-

samheten upphör. Det kan ifrågasättas om inte detta bör gälla även 

om transportverksamheten aldrig har börjat bedrivas. Bestämmelsen 

skulle då kunna lyda: 

 

Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska återkallas på tillstånds–
havarens begäran om transportverksamhet inte har bedrivits eller 
upphör. 

 

Motsvarande bestämmelse återfinns i förslaget till taxitrafiklag, 4 kap. 

5 §, och kommenteras inte särskilt. 

 

Förslaget till ny taxitrafiklag 

 

3 kap. 11 § 

 

I bestämmelsens andra stycke anges att en taxiförarlegitimation ska 

förklaras ogiltig om innehavaren begär det. Till undvikande av att en 



 5

innehavare begär sådan förklaring i syfte att undvika samhällets möj-

lighet till ingripande genom en återkallelse av legitimationen med ett 

därtill knutet beslut om olämplighetstid (4 kap. 7 §), kan bestämmel-

sens andra stycke formuleras enligt följande: 

 

En taxiförarlegitimation ska också förklaras ogiltig om innehavaren 
begär det och det saknas grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § 
första stycket 1. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 


