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In ft as trukturdepartementet

Promemotian Kompletterande bestimmelser om k6r- och vilotider

Ert diarienumlner 12021 / 00001

Kammarrattenhar, utifrin de aspekter som domstolen har attbeakta, foljande
synpunkter pi forslagen i promemorian

Ftirclaget till tinddngat i bilagan till ftirordningen om (2004:865) om kdr
och uilotidet samt fitdskdvate, m.m., under rubdken Overtriidelset av
vissa ytterligate bestdmmelset i ldrordning (EG) nr 561/2006 och lZirord-
ning (EU) nr 165/2014, sid 30 i promemorian.

Overtidels erna ar uppdelade i underrubrikena Nittsliggrand, T1p au iiaeircidelse

ochAugft i kronorper. Den sistnimnda underubriken forefaller sakna ett ord, al-
ternativt kan ordetlerutgi si foljer det den tidigare systematiken i bilagan.

Den andra overtridelsen avser sanktionsavgift fot ovetridelse mot atikel B.B

andra stycket. I indringsfototdningen anges att alla kostnader for inkvatering
utanforfordonet ska betalas av arbetsgivaren. I btlagan har dock angetts utanfot

fordonen, vilket synes vara en felskdvning och som kan leda till oklathet.

I(ons ekvens et ftit myndighe tet

I promemodan (sid 57) anges attantalet irenden som civerklagas till Forvalt-
ningsrdtten i Falun kan oka upp till 12 miiper hr.

Det fu mojligt att nu aktuella andrngar inte leder till nigon stcire miltillstrom-
.irg till forvaltningsdomstolarna.I{ammarrdtten vill dock i sammanhanget fram-
hltla att den aktuella miltypen under irenhar lett till fcirhillandevis minga mil
fcir sivil Forvaltningsritten i Falun, I{ammzrratten i Sundsvall som Hogsta for-
valtningsdomstolen. Av de 56 mil som kammarrattert avgtrorde undet fu 2020
overklagades 27 mi.J till Hogsta forvaltningsdomstolen, vilket visar att civerkla-
gandeftekvensen ar rrlatlrt hog. Piforandet av sankdonsavgift bygger pi en sni-
rig och komplex lagstiftning och det saknas ocksi forarbeten. Transportstyrel-
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sens tilIampning av regelvetket har emellanit uppfattats som rigid och myndig-
hetens argumentering har i vissa fall inte alltid varit Litt att fo[1a. Frin transport-
fciretagens sida har ofta ifritgasatts varfcir bland annat s.k. handhavandefel ska

leda till kostsamma sanktionsavgifter. Detta har sammantaget lett till att mil-
gruppen periodvis har varit resurskrivande for domstolen och antalet meddelade
ptovningstillstind har legat over genomsnittet jimfort med andta miltyper.
Kammaratten vill didor fuanhiila att domstolen set positivt pi att regerings-
kansliet ser civer regelvetket med anledning av Tillvdxtverkets limnade rapport
Forenklingsresan, sammanstillda, analysetande och konkred.serande forenklings-
forslag (I{201 9/0305 1).

Konekturfel

Slutligen noterar kammarritten att pi sidan 42 i promemorian ndmns att i skil 13

i inddngsfotordningen anges vad som avses med exceptionella omstindigheter,
vilket ritteligen bor vata skal27 i indringsforordningen.

Detta yttrande har beslutats av kammarittsptesidenten YIva Johansson och
kammarrdttsridet Birgitta Tomered efter foredragntng av foredngande juristen
Bdtt-Marie Eklund.

Britt-Marie Ekiund


