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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
4519-08

meddelad i Stockholm den 10 september 2010
KLAGANDE
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 juni 2008 i mål nr 1371-08, se bilaga
SAKEN
Trafiktillstånd
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen (vars talan tagits över av Transportstyrelsen) yrkar att
Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut.

Som grund för yrkandet anförs i huvudsak följande. Av 2 kap. 19 §
yrkestrafiklagen (1998:490), YTL, framgår att den som har tillstånd till taxitrafik
är skyldig att före färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom
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om den taxa han tillämpar. Enligt Vägverkets föreskrifter, 6 kap. 7 § VVFS
2006:85, ska prisinformationen minst innehålla de i bestämmelsen uppräknade
uppgifterna. I normala fall är det tillräckligt att uppfylla föreskriftens krav på
prisinformation och hänvisa till ”gällande taxa”. Av bestämmelsen framgår dock
indirekt att fråga är om grundläggande krav och att högre krav kan ställas på den
som exempelvis tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på
orten. Föreskriven prisinformation är i dessa fall inte tillräcklig.

Situationen vid centralstationen i Malmö är sådan att flertalet taxiförare nekar
kunderna att köra turen om den är kort. Taxiförarna har satt i system att utnyttja
kundernas och framför allt turisternas utsatta ställning. Många kunder saknar även
kunskap om avstånden i staden, varför en hänvisning till gällande taxa är
betydelselös.

Länsstyrelsen ifrågasätter inte att AA har uppfyllt de i Vägverkets föreskrifter
uppställda kraven på prisinformation. Däremot ifrågasätts om grundkravet i 2 kap.
19 § YTL är uppfyllt då AA har utnyttjat sitt överläge och kundens underläge i
denna situation.

AA har förelagts att yttra sig men har inte hörts av.
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.

Sten Heckscher

Karin Almgren

Nils Dexe

Anna-Karin Lundin

Annika Brickman

Maria Lindeberg
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. I
Föredraget 2010-09-08

