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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-08-27

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden
Gudmund Toijer och Olle Stenman.
Infrastrukturavgifter – sanktioner och utländska fordon

Enligt en lagrådsremiss den 3 juli 2014 (Näringsdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg,
2. lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk
för fordringar på vissa skatter och avgifter,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Gunilla
Svedberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om ändring i lagen om infrastrukturavgifter på väg

14 §

I det föreslagna tredje stycket anges de undantagssituationer då en
bil får användas trots att belopps- och tidsgränserna enligt första
stycket har överskridits. Bland annat kan det under vissa förutsättningar bli aktuellt vid ett ägarbyte. Till skillnad från vad som gäller
enligt andra jämförbara lagar definieras dock inte begreppet ägare i
förslaget (se 2 kap. 4 § vägtrafiksskattelagen [2006:227] och 8 § lagen [2004:629] om trängselskatt, jfr 4 och 4 a §§ lagen [2001:558]
om vägtrafikregister). Innebörden bör under det fortsatta arbetet klarläggas också här.

Paragrafens innebörd kan i övrigt förtydligas om andra och tredje
styckena dels kastas om, dels formuleras sålunda:

I den totala avgiftsskulden ska inte räknas in
1. avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som
har beslutats efter ägarbytet,
2. avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.
Användningsförbudet gäller till dess den totala avgiftsskuld som har
lett till förbudet har betalats.

Ikraftträdandebestämmelsen

Liksom i förslaget till lag om ändring i lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter torde det behövas
en övergångsbestämmelse. Den bör innehålla att lagen inte tillämpas
på infrastrukturavgifter som avser passager som har företagits före
ikraftträdandet.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

