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REGERINGSRÄTTENS
DOM

Mål nr
7700-06
meddelad i Stockholm den 31 januari 2008
KLAGANDE
AA
MOTPART
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Trafikenheten
542 85 Mariestad
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Jönköping beslut den 29 november 2006 i mål
nr 3834-06
SAKEN
Körkort
___________________

Dok.Id 46253

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 676 20
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BAKGRUND
Enligt ett den 12 april 2004 godkänt föreläggande av ordningsbot
(nr 490 655 297) hade AA samma dag gjort sig skyldig till
hastighetsöverträdelse. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade
med anledning härav den 21 september 2006 att meddela AA varning
(dnr 253-33416-2006). AA överklagade beslutet hos Länsrätten i
Mariestad som i dom den
1 november 2006 avslog överklagandet (mål nr 2093-06). Genom det nu
överklagade avgörandet beslutade Kammarrätten i Jönköping att inte
meddela prövningstillstånd.
YRKANDEN M.M.
AA fullföljer sin talan och anför bl.a. att han inte körde bilen den aktuella
dagen. Han hänvisar vidare till mål nr B 3368-06 vid Uddevalla
Tingsrätt.
Länsstyrelsen anser att beslutet om varning bör undanröjas eftersom
Uddevalla tingsrätt undanröjt ordningsföreläggandet.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen (1998:488) ska ett
körkortsingripande med anledning av brottslig gärning, när det gäller
frågan om brott föreligger, grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett
godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller
ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelse i annan författning.
Uddevalla Tingsrätt har i beslut den 27 februari 2007 (mål nr B 3368-06)
undanröjt den ordningsbot som låg till grund för beslutet att meddela AA
varning. Någon grund för körkortsingripande i anledning av denna
ordningsbot finns således inte längre. Med hänsyn till omständigheterna
bör AAs överklagande därför bifallas på så sätt att underinstansernas
avgöranden undanröjs.
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REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten undanröjer underinstansernas avgöranden.

Lars Wennerström

Eskil Nord

Lennart Hamberg

Annika Brickman

Margit Knutsson

Ingela Hofvander
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. II
Föredraget 2008-01-09

