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Remissvar avseende förslag till Polismyndighetens föreskrifter
och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn av transporter av
farligt gods respektive ordningsbot

Vad avser förslaget till ny föreskrift rörande tillsyn över transporter av farligt
gods noterar jag endast att det i konsekvensutredningen anges att det nu
gällande 2 kap. 2 § 3 st. ska slopas. I det remitterade förslaget tycks detta
stycke alltjämt finnas medtaget.
När det gäller förslaget till ny föreskrift rörande ordningsbot anser jag att det
tydligt måste framgå för vilka brott en polis har rätt att utfärda föreläggande
om ordningsbot. En polis får endast utfärda föreläggande om ordningsbot för
de brott som finns upptagna i bilagorna till Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Av denna anledning bör den
hänvisning som finns i de gällande föreskrifterna inte utgå.
I 7 och 8 §§ i förslaget till ny föreskrift rörande ordningsbot finns regler om när
föreläggande om ordningsbot inte får utfärdas. I 7 § finns endast en hänvisning
till RB 48:15 samtidigt som vissa situationer i vilka föreläggande om ordningsbot inte får utfärdas räknas upp. Jag anser att denna bestämmelse bör kompletteras så att det uttryckligen framgår att om annat brott kan misstänkas så får
inte föreläggande om ordningsbot utfärdas. Det inträffar att föreläggande om
ordningsbot utfärdas för en trafikförseelse, t.ex. rödljuskörning, vilket gör att
en senare lagföring för t.ex. vållande till kroppsskada, som är en följd av
rödljuskörningen, omöjliggörs av reglerna om res judicata.
Vidare finns till den nu gällande föreskriften en bilaga som innehåller en stor
mängd information och regler. Hur den informationsmassan ska omhändertas
framgår inte av det remitterade materialet. Viss information är av stor betydelse
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exv. hur botbeloppet beräknas, vilket i och för sig framgår även av
Riksåklagarens föreskrifter, medan annan information har ett lägre värde.

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Mats Svensson efter föredragning av kammaråklagaren Johan Bülow.
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