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Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter 
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 19 september 2006.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styck-
ena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott 

dels att ingressen till nr 130 i bilaga 1 skall ha följande lydelse,
dels att mellanrubrikerna i bilaga 2 skall ha följande lydelse,
dels att bilagorna 7, 8 och 10 skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande nr 5 och 6 i bilaga 19 skall betecknas nr 6 och 7 och att

det i samma bilaga skall införas två nya nr, 5 och 8, av följande lydelse,
dels att den bot som anges i anslutning till respektive brott i samtliga nu-

varande bilagor skall uppgå till följande belopp,
dels att det ska införas fyra nya bilagor, 7, 8, 10 och 25, av följande ly-

delse.
Bilagorna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa föreskrifter träder i kraft.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2006.

FREDRIK WERSÄLL
Lena Moore

SFS 2006:1137
Utkom från trycket
den 26 september 2006
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SFS 2006:1137 Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
2 §

14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §

Grundbestämmelser

1 1 § 
4 st

Underlåtenhet av terräng-
trafikant att anpassa färd-
väg, hastighet eller färdsätt

  500   500

2 2 § Underlåtenhet att följa an-
visning som meddelats för 
trafiken genom
A. trafiksignal
B. vägmärke och vägmar-
kering 
C. vakt som avses i 76 § 
Vägmärkesförordningen 
(1978:1001)

3000

1000

1500

1500

  500

1000

 

 
1500

  500

1000

3 3 § Underlåtenhet att lyda 
polismans anvisning för 
trafiken

1500 1000 1000   500

 Fri väg m.m. för viss trafik

4 5 § Ej lämnat fri väg eller stan-
nat för utryckningsfordon, 
järnvägståg eller spårvagn

1500 1000 1000   500

5  6 § Brutit eller på annat sätt 
hindrat kolonn eller pro-
cession

1000   500   500   500

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

6 7 § 
1 st

Underlåtenhet att iaktta 
särskild försiktighet eller 
uppmärksamhet i korsning 
med järnväg eller spårväg

1000   500   500   500

7 7 § 
2 st

Färdats in i korsning med 
järnväg eller spårväg på 
otillåtet sätt

1500 1000 1000   500

 8 7 § 
3 st

Underlåtenhet att stanna på 
betryggande avstånd från 
korsning med järnväg eller 
spårväg

1000   500   500   500

Åligganden vid trafikolyckor

9 8 § 
2 st

Underlåtenhet vid trafik-
olycka att underrätta den 
som lidit skada eller polis

1200 1200 1200
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3 kap – Bestämmelser för trafik med fordon

10 8 § 
3 st

Otillåten flyttning av for-
don vid trafikolycka

1000   500   500

Rubbande av trafikanordning och hinder på väg

11 9 § Otillåtet rubbande av tra-
fikanordning

  500

12 10 § Förorsakat hinder på väg   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §

Gemensamma bestämmelser

13 2 § Ej anpassat avstånd till framför-
varande fordon

2000 1000 1000

14 3 § Otillåten på eller avstigning av 
fordon eller spårvagn i rörelse

  500   500   500   500

15 4 § Tolkat, låtit sig dras eller skjutits 
av motordrivet fordon eller spår-
vagn vid åkning på kälke, spark-
stötting, eller liknande fordon 
eller på skidor, skridskor, rull-
skridskor eller liknande

  500

16 5 § Underlåtenhet att tydligt visa av-
sikt att iaktta väjningsplikt eller 
orsakat fara eller hinder vid fort-
satt färd under väjningsplikt

1000   500   500

Fordons plats på väg

17 6 § 1 st 
första 
men

Fört fordon på otillåten vägbana   800    800   500

18 6 § 1 st 
sista 
men

Fört tvåhjulig moped klass II 
utan att använda cykelbana 

  500

19 7 § 1 st Ej använt körfält längst till höger   500   500   500

20 7 § 2 st Ej fört fordon till höger på väg-
ren eller bana som används

  500   500   500

21 8 § Fört fordon i otillåtet körfält   500   500   500

22 9 § Bytt körfält trots att detta inte 
varit tillåtet

1000   500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
2 §

14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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23 10 § Fört fordon i körfält som anvi-
sats för annat eller andra slag av 
fordon

1000   500   500

24 11 § Otillåtet överskridande av spärr-
område eller spärrlinje

1500    800    800

25 12 § 1 st Ej använt vägren   500   500   500

26 13 § Fört fordon till vänster om refug 
när detta inte varit tillåtet

1000   500   500

Hastighet

27 16 § Utan giltigt skäl kört med över-
drivet låg hastighet, plötsligt 
bromsat eller på något annat sätt 
hindrat andra förares körning

  500   500   500

Korsande trafik

28 18 § Underlåtenhet att iaktta väj-
ningsplikt mot fordon som när-
mar sig från höger

2000 1000 1000

29 19 § Underlåtenhet att stanna på kor-
rekt sätt vid stopplikt eller trafik-
signal

1000   500   500

 Trafik i en vägkorsning m.m.

30 21 § 1 st Underlåtenhet att iaktta väj-
ningsplikt vid infart på huvud-
led/motorväg/motortrafikled där 
accelerationsfält saknas

2000 1000 1000

31 21 § 2 st Underlåtenhet att iaktta väj-
ningsplikt när fordon kommer in 
på en väg 

2000 1000 1000

32 22 § Underlåtenhet att i cirkulations-
plats iaktta väjningsplikt mot 
fordon som befinner sig i cirku-
lationen

2000 1000 1000

33 23 § 1 st Underlåtenhet att i accelerations-
fält anpassa hastigheten till trafi-
ken i det körfält som förare avser 
att köra in i eller underlåtenhet 
att lämna accelarationsfält så 
snart det kan ske

  500   500   500

34 23 § 2 st Underlåtenhet att inta det kör-
fält som är bäst lämpat för att 
lämna vägen eller att inte snarast 
möjligt ha kört in i retardations-
fält 

  500   500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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35 24 § Underlåtenhet av förare vid 
sväng i vägkorsning eller när 
körbana skall lämnas eller korsas 
att förvissa sig om att manövern 
kan ske utan hinder för mötande 
trafik eller för trafikanter på den 
körbana som föraren avser att 
köra in på

1000   500   500

36 25 § Ej följt bestämmelse om for-
donsplacering före vägkorsning

  500   500   500

37 26 § 2 st 
och 3 st

Ej följt bestämmelse om for-
donsplacering i vägkorsning vid 
sväng 

  500   500   500

38 27 § Ej följt bestämmelse om for-
donsplacering i vägkorsning ef-
ter sväng till flerfältig körbana

  500   500   500

39 29 § Ej följt bestämmelse om for-
donsplacering före korsande el-
ler lämnande av körbana på 
annan plats än i vägkorsning

  500   500   500

 Möte och omkörning

40 30 § Underlåtenhet att hålla till höger 
eller lämna betryggande avstånd 
i sidled vid möte eller underlå-
tenhet att stanna vid hinder för 
att låta mötande passera

1000   500   500

41 31 § Omkörning av annat fordon till 
höger eller vänster trots att detta 
inte varit tillåtet

1000   500   500

42 32 § 1 
2 st

Orsakat fara vid egen omkörning 1500   500   500

43 32 § 2 st 
och 3 st

Omkörning trots att förare av 
bakomvarande fordon påbörjat 
omkörning eller omkörning trots 
att framförvarande givit tecken 
som visar att han ämnar köra om 
annat fordon eller föra sitt for-
don till vänster

1200   500   500

44 33 § Underlåtenhet att vid omkör-
ning lämna betryggande avstånd 
i sidled

1000   500   500

Möte och omkörning på väg

45 35 § Omkörning av järnvägståg eller 
spårvagn till vänster trots att det-
ta inte varit tillåtet

1000   500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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46 36 § 1 st Omkörning då det körfält som 
skulle användas vid omkörning-
en inte på en tillräckligt lång 
sträcka varit fritt från mötande 
trafik eller då det fanns annat 
hinder mot omkörning

3000 1500 1500

47 36 § 2 st Omkörning trots att föraren sak-
nat möjlighet att efter omkör-
ningen föra fordonet tillbaka till 
högra delen av körbanan utan 
fara för övriga trafikanter

 2500 1000 1000

48 37 § Underlåtenhet att efter omkör-
ning till vänster hålla till höger 
så snart det kan ske

1000   500   500

49 38 § Försvårande av omkörning 1000   500   500

50 39 § 1 st 
eller 2 st

Otillåten omkörning strax före/i 
vägkorsning eller plankorsning

1000   500   500

51 39 § 3 st Omkörning i backkrön eller kur-
va med skymd sikt

3000 1500 1500

52 40 § Omkörning av fordon eller spår-
vagn strax före/på obevakat 
övergångsställe/ cykelöverfart

3000 1500 1500

Vändning, backning, körfältsbyte m.m.

53 43 § Otillåten förflyttning i sidled el-
ler försvårat annans inkörning i 
eget körfält

1000   500   500

54 45 § 1 st Ej saktat ner och givit buss, som 
givit tecken, möjlighet att lämna 
hållplats där högsta tillåtna has-
tighet är 50 km/tim eller lägre

1000   500   500

55 45 § 2 st Underlåtenhet att iaktta särskild 
försiktighet vid start av buss från 
busshållplats

1000  

Stannande och parkering

56 50 § 1 st Underlåtenhet att, när fordon 
stannats eller parkerats, vidtaga 
åtgärder för att hindra att fordo-
net kommer igång av sig självt

  500   500   500

57 50 § 2 st Underlåtenhet att vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att for-
don obehörigen brukas av annan

2000   500   500

58 50 § 3 st 
1 men

Öppnat dörr eller annan anord-
ning på fordon så att fara eller 
onödig olägenhet uppstår

1200 1200 1200 1200

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §



7

SFS 2006:1137

59 50 § 3 st 
andra 
men

På- eller avstigning samt på- el-
ler avlastning på sådant sätt att 
fara eller onödig olägenhet upp-
står

1000 1000 1000 1000

60 51 § Underlåtenhet att flytta fordon 
som på grund av olyckshändelse, 
motorfel eller liknande orsak bli-
vit stående 

1000 1000   500

Stannande och parkering på väg

61 57 § 1 st Underlåtenhet att sätta ut var-
ningstriangel

 800

62 57 § 2 st Felaktig typ eller placering av 
varningstriangel

  500

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare

63 58 § Underlåtenhet att iaktta väj-
ningsplikt mot gående på gång-
banor, vägar avsedda för gående, 
i terräng samt vid utfart från 
fastighet eller underlåtenhet att 
vid möte eller omkörning lämna 
gående tillräckligt utrymme och 
tid att vika åt sidan

1000   500   500

64 58 § 4 st Underlåtenhet att stanna före 
hållplats utan refug när spårvagn 
eller buss stannat vid hållplatsen

1200 1000 1000

65 59 § Underlåtenhet att lämna cyklan-
de och förare av moped klass II 
företräde på cykelbana

1200   500   500

66 60 § 1 st Underlåtenhet att lämna gående 
tillfälle att passera på bevakat 
övergångsställe 

2000 1000 1000

67 60 § 2 st Underlåtenhet att efter sväng i 
korsning köra med låg hastighet 
och iaktta väjningsplikt mot gå-
ende vid bevakat övergångsställe

2000 1000 1000

68 60 § 3 st Underlåtenhet att lämna cyklan-
de eller förare av moped klass II 
tillfälle att passera på bevakad 
cykelöverfart

1500 1000 1000

69 60 § 3 st Underlåtenhet att efter sväng i 
korsning köra med låg hastighet 
och iaktta väjningsplikt mot cyk-
lande eller förare av moped klass 
II på bevakad cykelöverfart

2000 1000 1000

70 61 § 1 st Underlåtenhet att iaktta väj-
ningsplikt mot gående som gått 
ut eller just skall gå ut på obeva-
kat övergångsställe.

3000 1500 1500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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71 61 § 2 st Underlåtenhet att anpassa hastig-
heten så att det inte uppstår fara 
för cyklande eller mopedförare 
som är ute på cykelöverfart

2000 1000 1000

72 61 § 3 st Underlåtenhet att efter cirkula-
tionsplats eller vägkorsning iakt-
ta väjningsplikt mot cyklande 
och förare av moped klass II 
som är ute på eller skall färdas ut 
på obevakad cykelöverfart

2000 1000 1000

73 62 § Underlåtenhet att anpassa körsätt 
med följd att fordonet måste 
stannas på övergångsställe eller 
cykelöverfart

1000   500   500

Signaler och tecken

74 64 § Underlåtenhet att använda ljus 
eller ljudsignal för att förebygga 
eller avvärja fara eller ge signal 
längre än nödvändigt

  500   500   500

75 65 § 1 st Underlåtenhet att vid start från 
vägkant/vändning/sväng/ kör-
fältsbyte eller annan icke ovä-
sentlig ändring av fordonets 
placering i sidled ge tecken om 
detta på föreskrivet sätt

  500   500   500

76 65 § 2 st Underlåtenhet att vid stannande 
eller hastighetsminskning ge 
tecken på föreskrivet sätt

  500    500   500

Belysning

77 67 § Användande av lykta eller strål-
kastare på sådant sätt att annan 
förare kan bländas

1000 1000   500

Belysning vid färd på väg

78 68-
70 §§

Fört fordon utan att ha föreskri-
ven belysning tänd
A. Under mörker, gryning, 
skymning eller då väderleksför-
hållandena eller liknande om-
ständigheter föranleder det 
exempelvis vid dimma, i tunnel
etc. .........................................
B. I andra fall (dagsljus) .........
                                * endast 68 §

1200
  500

   
  

  500
  500

  

  500*
  500*  

79 71 § 3 st Otillåtet samtidigt användande 
av ljus som avses i 71 § första 
stycket, dimljus eller halvljus

  500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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80 72 § Användande av dimbakljus an-
nat än i dimma, vid kraftig ne-
derbörd eller under därmed 
jämförliga siktförhållanden

  500   500 

81 72 § Användande av dimbakljus på 
sådant sätt att förare av bakom-
varande fordon kan bländas

1000 1000

82 73 § Underlåtenhet att på fordon som 
inte skall vara utrustat med lykta 
eller strålkastare på föreskrivet 
sätt använda lykta som visar vitt/
gult ljus framåt och/eller rött ljus 
bakåt när omständigheterna krä-
ver det 

1000   500   500

83 74 § Stannande eller parkering av for-
don på väg utan tillfredsställande 
belysning

1200   500   500

84 76 § Visande av annat än vitt eller 
gult ljus framåt på fordon under 
färd eller otillåtet visande av vitt 
ljus bakåt eller otillåtet använ-
dande av belysningsanordning 
med blinkande ljus på fordon

  500   500   500

 Belysning vid färd i terräng

85 77 § Framförande av fordon i terräng 
utan att ha föreskriven belysning 
tänd

  500   500   500

Fordons last

86 78 § 1 p Fordon lastat på sådant sätt att 
förarens sikt eller möjligheter till 
manövrering hindrats 

1200   500   500

87 78 § 2 p Fordon lastat på sådant sätt att 
föreskrivna körriktningstecken, 
stopptecken, lyktor eller strål-
kastare skymts 

1000   500   500

88 Har upphört att gälla (SFS 
2002:729)

  

89 80 § Medförande av last på otillåtet 
sätt eller underlåtenhet att ha las-
ten fastgjord eller övertäckt

1500   500   500

Fordons last vid färd på väg

90 81 § Underlåtit att sätta fast lastan-
ordning på föreskrivet sätt

1500   500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

91 82 § Underlåtenhet att utmärka fram-
för eller bakom fordonet utskju-
tande last på föreskrivet sätt
A. i mörker, skymning, gryning 
och i övrigt när det är påkallat av 
väderleken eller andra om-
ständigheter ..........................
B. i annat fall ........................

1500
  500

1500
  500

1500
  500

 92 83 § Underlåtenhet att utmärka i sid-
led utskjutande last på föreskri-
vet sätt 

1500 1500 1500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 §
moped 
klass 2

14 kap 
4 § 

14 kap 
5 §

14 kap 
8 §

Gemensamma bestämmelser

93 2 § Dragit otillåtet antal fordon 
eller fordon med högre 
bruttovikt än som följer av 
4 kap 2 § trafikförordning-
en

1200   500

94 5 § 1 st Otillfredsställande koppling 
av fordon som drages av 
annat fordon

1200 1200

95 5 § 2 st Underlåtenhet att tydligt ut-
märka kopplingsanordning-
en mellan motordrivet 
fordon och draget fordon, 
när avståndet mellan fordo-
nen överstiger två meter

  500   500

96 6 § 1 st 
6 § 2 st

Otillåtet antal passagerare i 
bil 
Otillåtet antal passagerare 
på motorcykel

  500

  500

  500

  500

97 7 § Åstadkommande av onö-
digt buller med motordri-
vet fordon eller onödigt 
utsläpp av avgaser i sådan 
mängd att de orsakar olä-
genheter

1000 1000

98 8 § Onödig och störande kör-
ning med motordrivet for-
don vid bostadsbebyggelse 
eller underlåtenhet att vid 
färd med motordrivet for-
don anpassa färdväg, has-
tighet och färdsätt så att 
andra inte onödigtvis störs

1000 1000

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §
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5 kap – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

99 9 § Underlåtenhet att vid färd 
med motorcykel eller mo-
ped använda skyddshjälm 
eller ha hjälmen fastspänd 
på föreskrivet sätt

1500 1500 1500

100 9 § Underlåtenhet av förare att 
se till att passagerare under 
15 år använt skyddshjälm 
eller annat huvudskydd

2500

Trafik med motordrivna fordon på väg

101 10 § 
1 st

Ej använt bilbälte 1500  1500

102 10 § 
3 st 

Underlåtenhet av förare att 
se till att passagerare under 
15 år använt bilbälte eller 
särskild skyddsanordning

2500

103 13 § Fordonståg brukats trots att 
kortast tillåtna avstånd mel-
lan axlarna underskridits

1200

104 15 § Fört motordrivet fordon el-
ler därtill kopplat fordon 
med för bred last

2500   500

105 17 § Överskridit högsta tillåtna 
fordonslängd

2500   500

106 18 § Fört fordon vars hjul, band 
eller medar kan medföra 
nämnvärd skada på körba-
nan på annan väg än enskild

1000   500

107 19 § 
1 p 

Låtit tvåhjulig motorcykel 
dragas eller skjutas av annat 
fordon eller spårvagn

1000

108 19 § 
2 p

Vid färd med tvåhjulig mo-
torcykel draga eller fram-
för sig skjuta annan 
vägtrafikant eller vid sidan 
föra annat fordon än till-
kopplad sidvagn

1000

Nr
 

Brott 
mot
1 § 

Ledtext Ansvar 
enligt 
14 kap 3 §

109 1 § Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av 
färd inte är tillåten

1000

110 3 § Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg 
eller lämna vägtrafikant företräde 

 2500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 §
moped 
klass 2

14 kap 
4 § 

14 kap 
5 §

14 kap 
8 §
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6 kap – Bestämmelser för trafik med cykel och moped

7 kap – Bestämmelser för gående på väg

111 4 § Medtagande av passagerare vid färd med terrängfor-
don på väg där detta inte är tillåtet

1000

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

Gemensamma bestämmelser

112 3 §  4 
a §

1. Överträdelse av föreskrifterna om 
tillåtet antal åkande på cykel eller 
moped
2. Underlåtenhet av cykelförare att se 
till att passagerare under 15 år använt 
cykelhjälm eller annat lämpligt huvud-
skydd

  500   500   500

  500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

113 5 §  Låtit cykel eller moped dragas av annat 
fordon eller spårvagn

  500    500   500

114 5 §  Vid färd med moped draga eller framför 
sig skjuta annan vägtrafikant eller vid 
sidan föra annat fordon än tillkopplad 
sidvagn

  500   500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
9 §

14 kap 
10 §

115 1 § 1 st Gående på väg ej använt gångbana eller vägren   500

116 1 § 4 st Ledare för grupp eller procession ej använt 
lämplig vägren eller körbanans högra sida

  500

117 3 § Gående korsat körbana eller cykelbana på ej fö-
reskrivet sätt

  500

118 5 § Ledare för grupp eller procession ej haft före-
skrivna lyktor

  500

Nr
 

Brott 
mot
1 § 

Ledtext Ansvar 
enligt 
14 kap 3 §
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9 kap – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled 

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

119 1 § 1 st 
1 p eller 
3 p

Fört fordon med högre hastighet än 
gångfart eller fört fordon utan att iaktta 
väjningsplikt mot gående

2000 1000 1000

120 1 § 2 st Fört fordon på gågata utan giltig anled-
ning

1000 500 500

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §

121 1 § 1 st 
1 p och 
2 §

Framförande av otillåtet fordon 1000 1000 1000 1000

122 1 § 1 st 
2 p och 
2 §

Fört fordon in på motorväg eller 
motortrafikled på otillåten plats

1200

123 1 § 1 st 
3 p och 
2 § 

Fört fordon på skiljeremsa eller 
tvärgående förbindelse mellan 
motorvägs körbanor

1200

124 1 § 1 st 
4 p och 
2 § 

Backning eller vändning på 
motorväg eller motortrafikled 
eller påfartsväg eller avfartsväg 
till sådan väg

1500

125 1 § 1 st 
5 p och 
2 §

Stannande eller parkering på 
motorväg eller motortrafikled 
eller på avfartsväg eller avfarts-
väg till sådan väg

1200

126 1 § och 
2 §

Gående på motorväg eller 
motortrafikled

  500

3  SFS 2006:1119-1141
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Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
3 §

14 kap 
3 § 
moped 
klass 2

14 kap 
6 §

14 kap 
7 §

127 1 § 
och 
lokal 
trafik-
före-
skrift

Överträdelse av lokala trafik-
föreskrifter

p 5

p 6

p 7

p 8
p 8
p 9
p 16

– överträdelse av förbud mot trafik 
med fordon .............................
– överträdelse av förbud mot eller 
påbud om att svänga eller köra i 
viss riktning ............................
– överträdelse av förbud mot om-
körning ...................................
– ej iakttagit väjningsplikt ........
– ej iakttagit stopplikt ..............
– ej iakttagit stopplikt vid järnväg
– överträdelse av högsta tillåtna
bredd eller fordonslängd............

1000

1000

3000
2000
2500
2500

2500

1000

1000

1500
1000
1000
1000

  500

  500

  500

1500
1000
1000
1000

  500

128 10 § 
1 st

Förande av motordrivet fordon på 
enskild väg i strid mot tydligt ut-
märkt förbud att trafikera vägen 
med sådant fordon

  500   500

129 14 §

p 1

p 3

p 4

p 5

p 6
p 9 
p 10

Förande av fordon i strid mot före-
skrift som meddelats av polismyn-
dighet, tullmyndighet eller som 
meddelats av den myndighet som 
har hand om väg- eller gatuhåll-
ningen inom området genom att
– överträdelse av förbud mot trafik 
med  fordon ............................
– överträdelse av högsta tillåtna 
bredd eller fordonslängd ...........
– överträdelse av förbud mot om-
körning ...................................
– överträdelse av förbud mot eller 
påbud om att svänga eller köra i 
viss riktning ............................
– överträdelse av förbud mot infart 
– ej iakttagit väjningsplikt ........
– kört för nära framförvarande fordon 

1000

2500

3000

1000
1000
2000
1200

1000

  500

1500

1000
1000
1000
  500

  500

  500

1500  

  500
  500
1000
  500
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SFS 2006:1137Överskridande av högsta tillåtna hastighet  

          

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av
– trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap 17 §

och 9 kap 1 § 1 st 6 p)  
– föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap 17 §,
– bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller

särskild hastighetsbegränsning (4 kap 20-21 §§ och 5 kap 5 §),
– lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av

10 kap 1 § 1 st 10 p eller 11 p, eller
– tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet

eller av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen
inom området (10 kap 14 § 1 st 7 p).

Regler om ansvar finns i 14 kap 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/
n gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäl-
ler för vägen skall ordningsboten  bestämmas med utgångspunkt i den för
fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen. 

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall sär-
skilt beaktas om gärningen  är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr 130 Bot när begränsningen är

Överträdelse km/tim  50 km/tim eller lägre  högre än 50 km/tim

  1–10 2 000 1 500

11–15 2 400 2 000

16–20 2 800 2 400

21–25 3 200 2 800

26–30 3 600 3 200

31–35 4 000 3 600

36–40 4 000 4 000

41–50 till åklagare 4 000

               51– till åklagare till åklagare
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Vinterdäck

Ansvar föreskrivs för
• fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap 11 §
• förare – under förutsättning att denne känt till eller bort känna till

hindret för fordonets brukande – i  14 kap 4 § första meningen
• den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap 4 § andra meningen

jämförd med 14 kap 11 §

Nr Brott mot Ledtext Bot

131 4 kap 3 § Fört fordon med släpvagn trots att maximal 
tillåtna släpvagnsvikt överskridits med
a. 1–20 % ........................................
b. 21–30 % ......................................
c. 31–40 % ......................................
d. 41–50 % ......................................

 

2000 
2500 
3000
4000

132 4 kap 4 § Fordon/fordonskombination brukats trots att 
högsta tillåtna maximilast överskridits med
a. 1–20 % ........................................
b. 21–30 % ......................................
c. 31–40 % ......................................
d. 41–50 % ......................................

2000
2500
3000
4000

133 4 kap 12 § alt. 10 
kap 1 § 15 p och lo-
kal trafikföreskrift 
eller 10 kap 14 § 2 p

Fordon/ fordonskombination brukats trots att 
högsta tillåtna axeltryck/ boggitryck/trippel-
axeltryck/bruttovikt överskridits med
a.  1–10 % .......................................
b. 11–20 % ......................................
c, 21–30 % ......................................
d. 31–40 % ......................................
e. 41–50 % ......................................

1500
2000
2500
3000
4000

Ansvar enligt

Nr Brott 
mot

Ledtext 14 kap 
4 §

14 kap  
11 §

134 4 kap 
18 a §

Fordon använt vid färd på väg utan att vara för-
sett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid 
tidpunkt då sådan utrustning skall användas

1200  1200
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Brott mot fordonsförordningen (2002:925)

Regler om fordons utrustning

Bilar och släpvagnar som dras av bilar1 

Ansvar föreskrivs för 
• Fordonets ägare i 11 kap. 5 § första stycket 2 
• förare –under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

fordonet på det sätt som har skett – i 11 kap. 5 § andra stycket
• den som brukar annans fordon i vissa fall i 11 kap. 7 § 

Vägverkets föreskrifter om fordons utrustning skall, i förekommande
fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.

En bot som är markerad med asterisk (*) skall fördubblas om fordonet
brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under sär-
skilt svåra väderleksförhållanden.

Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett
avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar
m.m. skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sam-
manlagda boten för övriga brister/brott.

Nr Bristfällighet Bot

  1 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskri-
vet sätt

   500

  2 Backningsanordning saknas eller är ur funktion    500

  3 Hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss med
totalvikt överstigande 10 ton och med lastbil med en totalvikt
överstigande 12 ton

 2000

  4 Hastighetsregulator felaktigt inställd på buss med totalvikt
överstigande 10 ton och med lastbil med en totalvikt översti-
gande 12 ton

 2000

  5 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig    500

  6 Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga
(personbil och lätt lastbil)

 1500

  7 Brandsläckare saknas eller är av ej godkänd typ (buss)   500

  8 Färdbroms är inte effektiv 3000

  9 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

10 Reservbroms är inte effektiv   500

11 Defroster saknas eller är inte effektiv   500

12 Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan
otillåten däckutrustning

  500

1 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som
dras av bilar
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13 Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däck-
ets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separa-
tion 

3000

14 Däck med otillräckligt profildjup 1200

15 Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller
buss med max totalvikt 3,5 ton)

1000

16 Däck ej dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil
eller buss med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck

1000

17 Dubbade däck under otillåten tid   500

18 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion   500

19 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

20 Kopplingsanordning är otillfredsställande 3000

21 Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion, eller är
inte anordnade på föreskrivet sätt

  500

22 Larmanordning/ljudanordning/lykta
1. för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig ..................
2. anbringat på annat fordon än utryckningsfordon ................

1000
1000

23 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv  500

24 Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion  500

25 Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion, eller är
inte anordnade på föreskrivet sätt
Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ...............................................
3. fel i andra fall .......................................................................
Skyltlykta .................................................................................
Stopplyktor 
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. fel i andra fall .......................................................................

 800*
 500*
 500
 500

 500*
 500

26 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd
typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt
1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur
funktion ....................................................................................
2. fel i andra fall .......................................................................

 800*
 500

27 Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på
släpvagn med större bredd än 160 cm

500*

28 Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil
vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är brist-
fälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500*

29 Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas,
är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på före-
skrivet sätt

500*

30 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

500

31 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

Nr Bristfällighet Bot
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32 Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

33 Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt   500

34 Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas
eller är bristfällig

  500

35 Besiktningsskylt på buss, lastbil eller släpvagn saknas eller är
felaktig

  500

36 Styrinrättning är inte effektiv 3000

37 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga   500

38 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt   500

39 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

 500

40 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

41 Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller är bristfällig   500

42 Underkörningsskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5
ton saknas eller är bristfällig

  500

43 Varningstriangel saknas vid färd   500

44 Vindruta saknas eller är bristfällig   500

45 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv   500

46 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv   500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar2

Nr Bristfällighet Bot

47 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på före-
skrivet sätt

   500

48 Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfäl-
lig på motorcykel med karosseri

   500

49 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig   500

50 Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri

  500

51 Färdbroms är inte effektiv 3000

52 Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte
effektiv

  500

53 Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor   500

54 Däck med fel dimension eller belastningsvärde   500

55 Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn
som dras av motorcykel

  500

Nr Bristfällighet Bot

2 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar
som dras av motorcyklar.
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56 Däck är bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däck-
ets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation
2. däck med otillräckligt profildjup .....................................

3000
1200

57 Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däck-
ets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 
2. däck med otillräckligt profildjup .........................................

3000
1200

58 Dubbade däck under otillåten tid   500

59 Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av
motorcykel

  500

60 Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)   500

61 Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi
(regummerade däck)

  500

62 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion   500

63 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcy-
kel eller släpvagn som dras av motorcykel

  500

64 Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släp-
vagn

   500

65 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorcykel eller släp-
vagn som dras av motorcykel

  500

66 Larmanordning/ljudanordning/lykta
1. Larmanordning, ljudanordning, lykta för utryckningsfordon
saknas eller är bristfällig(a) ......................................................
2. Larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat
fordon än utryckningsfordon ...................................................

1000

1200

67 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv   500

68 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig   500

69 Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte
anordnade på föreskrivet sätt
Baklykta/or
1. saknas eller är ur funktion ....................................................
2. fel i andra fall .......................................................................
Positionslykta ...........................................................................
Skyltlykta .................................................................................
Stopplykta/or ............................................................................

  500*
  500
  500
  500
  500*

70 Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är
ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskri-
vet sätt
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ...............................................
3. fel i andra fall .......................................................................
Stopplyktor 
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. fel i andra fall .......................................................................

  800*
  500*
  500

  500*
  500

71 Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av
godkänd typ, är bristfällig(a)
1. saknas eller är ur funktion ....................................................
2. fel i andra fall .......................................................................

  800*
  500

Nr Bristfällighet Bot
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72 Lykta/or på sidvagn saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet
sätt 
1. baklykta ...............................................................................
2. framlykta .............................................................................
Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion

  500*
  500*
  500

73 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

74 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

75 Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för
transport av passagerare

  500

76 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. på motorcykel ......................................................................
2. på sidvagn ............................................................................
3. på släpvagn som dras av motorcykel ...................................

  500*
  500*
  500*

77 Styrinrättning är inte effektiv 3000

78 Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel   500

79 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt   500

80 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

81 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

82 Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än
tvåhjulig motorcykel utan sidvagn

  500

83 Vindruta på tre- eller fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller
slutet karosseri saknas eller är bristfällig

  500

84 Vindrutespolare på motorcykel med vindruta saknas eller är
inte effektiv

  500

85 Vindrutetorkare på motorcykel med vindruta saknas eller är
inte effektiv

  500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder3

Nr Bristfällighet Bot

86 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskri-
vet sätt

  500

87 Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfäl-
lig på moped med karosseri

  500

88 Backspeglar saknas   500

Nr Bristfällighet Bot

3 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar
som dras av mopeder.
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89 Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på före-
skrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped

  500

90 Färdbroms är inte effektiv 1000

91 Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped eller moped med till-
kopplad sidvagn är inte effektiv

  500

92 Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor   500

93 Däck är bristfälliga   500

94 Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)   500

95 Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi
(regummerade däck)

  500

96 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion   500

97 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped
eller släpvagn som dras av moped

  500

98 Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped
avsedd att dra släpvagn .............................................................   500

99 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped
med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I

  500

100 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv   500

101 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig   500

102 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

103 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

104 Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte
anordnade på föreskrivet sätt
Baklykta/or
1. saknas eller är ur funktion ....................................................
2. fel i andra fall .......................................................................
3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped
Positionslykta ...........................................................................
Stopplykta ................................................................................

  500*
  500
  800*
  500
  500*

105 Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ....................................................
2. fel i andra fall .......................................................................

  800*
  800

106 Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och
fyrhjulig moped ........................................................................   500

107 Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för
transport av passagerare.............................................................

  500

108 Lyktor på sidvagn saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt
1. baklykta ................................................................................
2. framlykta ..............................................................................

  500*
  500*

Nr Bristfällighet Bot
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109 Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte
av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt
1. på moped .............................................................................
2. på sidvagn (endast vid färd under mörker) ..........................
3. på cykelkärra (endast vid färd under mörker) .....................

  500*
  500
  500

110 Styrinrättning är inte effektiv   500

111 Stöd saknas på tvåhjulig moped.   500

112 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt   500

113 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

114 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

115 Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhju-
lig 

  500

116 Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas
eller är bristfällig

  500

117 Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig
moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)

  500

Traktorer4

Nr Bristfällighet   Bot

118 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på före-
skrivet sätt

  500

119 Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är
bristfällig

  500

120 Färdbroms är inte effektiv 1200

121 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

122 Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv   500

123 Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan
otillåten däckutrustning

  500

124 Däck som visar tecken på brott eller separation 1500

125 Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan
förarhytt, av 600 kg eller högre

  500

126 Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga   500

127 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

128 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1000

129 Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funk-
tion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt   500

Nr Bristfällighet Bot

4 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:26) om traktorer.
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130 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg   500

131 Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 
1. båda saknas eller är ur funktion ......................................
2. en saknas eller är ur funktion ..........................................
3. fel i andra fall ...............................................................

  800*
  500*
  500

132 Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är
ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på före-
skrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ....................................................
2. fel i andra fall .......................................................................

  800*
  500

133 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

134 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

135 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på
väg

  500*

136 Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjäns-
tevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre

  500

137 Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan
orsaka skador saknas eller är bristfälligt

1000

138 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

139 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

140 Styrinrättning är inte effektiv 1000

141 Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt   500

142 Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte
effektiv

  500

Motorredskap5

Nr Bristfällighet   Bot

143 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på före-
skrivet sätt 

  500

144 Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorred-
skap klass I med en tjänstevikt över 450 kg

  500

145 Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas
eller är bristfällig

  500

146 Färdbroms är inte effektiv 1200

147 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

Nr Bristfällighet Bot

5 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:27) om motorredskap.
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148 Reservbroms på motorredskap klass I är inte effektiv   500

149 Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte
effektiv

  500

150 Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt,
beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre

  500

151 Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga   500

152 Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan
otillåten däckutrustning

  500

153 Däck som visar tecken på brott eller separation 1500

154 Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I 1200

155 Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap
klass I

  500

156 Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registre-
rat motorredskap klass II saknas eller är bristfällig

  500

157 KM-skylt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg   500

158 Har upphört att gälla (SFS 2003:614)

159 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg med motorredskap klass II 

  500

160 Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon, efterfordon
eller terrängsläp är otillfredsställande

1200

161 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorredskap med
förarhytt

  500

162 Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte
effektiv

  500

163 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig
på motorredskap klass I

  500

164 Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ..............................................
3. fel i andra fall ......................................................................
Skyltlykta på motorredskap klass I .........................................
Stopplyktor på motorredskap klass I
1.båda saknas eller är ur funktion ............................................
2. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500*
  500
  500

  500*
  500

165 Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är
ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på före-
skrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ...................................................
2. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500

166 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

167 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

Nr Bristfällighet Bot
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168 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på
väg

  500*

169 Styrinrättning är inte effektiv 1000

170 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I   500

171 Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjäns-
tevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre

  500

172 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

173 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

174 Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förar-
hytt

  500

175 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap
klass I med förarhytt

  500

176 Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är
inte effektiv

  500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II6

Nr Bristfällighet   Bot

177 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på före-
skrivet sätt

  500

178 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor
eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med
förarhytt 

  500

179 Färdbroms är inte effektiv 1200

180 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

181 Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effek-
tiv

  500

182 Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan
otillåten däckutrustning

  500

183 Däck som visar tecken på brott eller separation 1500

184 Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor 1200

185 Förarhytt/karosseri saknas   500

186 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

187 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1000

188 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt

  500

189 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg

  500

Nr Bristfällighet Bot

6 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt
bil ombyggd till motorredskap klass II.
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190 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv   500

191 Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 
4. båda saknas eller är ur funktion ......................................
5. en saknas eller är ur funktion .........................................
6. fel i andra fall ..............................................................

  800*
  500*
  500

192 Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är
ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på före-
skrivet sätt
3. saknas eller är ur funktion ...................................................
4. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500

193 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt 

  500

194 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt 

  500

195 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på
väg

  500*

196 Varningstriangel saknas vid färd   500

197 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

198 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

199 Styrinrättning är inte effektiv 1000

200 Vindruta saknas eller är bristfällig   500

201 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med
vindruta eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad
med vindruta 

  500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 
50 km/h

Efterfordon 

Nr Bristfällighet   Bot

202 Däck med fel dimension eller belastningsvärde   500

203 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1200

204 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg

  500

205 Lykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd
under mörker
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ..............................................
3. fel i andra fall ......................................................................

1000
  500
  500

Nr Bristfällighet Bot

7 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp,
släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h.
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206 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

207 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

208 KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt

  500

209 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

210 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

211 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd
under mörker

  500

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av 
högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II 

212 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1200

213 Däck med fel dimension eller belastningsvärde   500

214 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg

  500

215 Lykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd
under mörker
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ...............................................
3. fel i andra fall .......................................................................

1000
  500
  500

216 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

217 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

218 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd
under mörker

  500

219 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
inte anordnade på föreskrivet sätt

  500

220 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

221 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

222 Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är
bristfällig

  500

Nr Bristfällighet Bot
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30 km/tim eller av motorredskap klass I 

Nr Bristfällighet   Bot

223 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

224 Däck med fel dimension eller belastningsvärde   500

225 Dubbade däck under otillåten tid   500

226 Färdbroms är inte effektiv 1200

227 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

228 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga   500

229 Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5
ton saknas eller är bristfällig   500

230 Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas
eller är bristfällig

  500

231 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1200

232 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt

   500

233 Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ..............................................
3. fel i andra fall ......................................................................
positionslykta ...........................................................................
stopplyktor
1. båda saknas eller ur funktion ...............................................
2. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500*
  500
  500

  500*
  500

234 Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt
på släpvagn med större bredd än 160 cm

  500*

235 Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet
sätt

  500*

236 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

237 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

   500

238 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

  500*

239 KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt 

  500

240 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

241 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

242 Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är
bristfällig

  500

Nr Bristfällighet Bot
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Nr Bristfällighet   Bot

243 Identifieringsmärkning på registrerad terrängsläp saknas eller
är bristfällig

  500

244 Färdbroms på terrängsläp avsett för personbefordran är inte
effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt

1200

245 Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran är
inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt

  500

246 Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga   500

247 Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på
medar

  500

248 Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt

  500

249 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1200

250 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

  500*

251 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

252 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

253 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

254 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

255 Besiktningsskylt saknas eller bristfällig   500

Terrängsläp som dras av terrängskoter

Nr Bristfällighet   Bot

256 Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande 1200

257 Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på
medar

  500

258 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

259 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

260 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

261 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

Nr Bristfällighet Bot
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262 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i
mörker

  500

Släpfordon

Nr Bristfällighet   Bot

263 Anordningar som anbringas på släpvagn till skydd mot slir-
ning utformade så att de skadar vägen

  500

Släpsläde

Nr Bristfällighet   Bot

264 Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i
sidled på släpsläde som dras av bil saknas, är ur funktion, är
bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt

1000

265 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-
skrivet sätt vid färd på väg

  500

266 Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släp-
släde vid färd under mörker
a) baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ..............................................
3. fel i andra fall ......................................................................
b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är brist-
fällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt anordnad(e)
på föreskrivet sätt ....................................................................

1000
  500
  500

  500

Särskilda bestämmelser för släpfordon i mörker

Nr Bristfällighet Bot

267 Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker på
efterfordon eller släpfordon om fordonets vänstra del skjuter
mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon

  500

268 Föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar saknas på från-
kopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på
annan plats än parkeringsplats

1200

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar8

Cykel

Nr Bristfällighet   Bot

269 Färdbroms är inte effektiv   500

270 Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med till-
kopplad sidvagn är inte effektiv

  500

Nr Bristfällighet Bot

8 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:21) för cyklar, hästfordon och
sparkstöttingar.
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271 Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig
vid färd under mörker
1. baklykta ......................................................................
2. strålkastare framtill .......................................................

  500
  500

272 Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är
bristfällig om reflexanordning saknas

  500

273 Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är
bristfälliga
1. baklykta ......................................................................
2. framlykta ..............................................................................

  500
  500

274 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

275 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

276 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

277 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör
som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

  500

278 Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd
under mörker

  500

279 Ringklocka saknas eller är ur funktion   500

Hästfordon

Nr Bristfällighet   Bot

280 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

281 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

282 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

283 Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är brist-
fällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd
med hästfordon under mörker 

  500

Sparkstötting

Nr Bristfällighet   Bot

284 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

285 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

286 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

Nr Bristfällighet Bot
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287 Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting
framförs under mörker

  500

Terrängmotorfordon9

 Terrängvagn

Nr Bristfällighet   Bot

288 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på före-
skrivet sätt

  500

289 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig   500

290 Färdbroms är inte effektiv 1500

291 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

292 Reservbroms är inte effektiv   500

293 Defroster saknas eller är inte effektiv   500

294 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion   500

295 Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga 1000

296 Däck med fel dimension eller belastningsvärde   500

297 Däck är bristfälliga
1. däck som visar tecken på brott eller separation ...................
2. däck med otillräckligt profildjup .........................................

1500
1200

298 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

299 Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otill-
fredsställande

1200

300 KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för
en hastighet över 30 km/tim

  500

301 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs ej på chassi utan
förarhytt)

  500

302 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv   500

303 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig   500

304 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

305 LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som
är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim

  500

306 Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte
anordnade på föreskrivet sätt
Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion ......................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................
3. fel i andra fall ..............................................................
Stopplyktor 
1. båda saknas eller är ur funktion ......................................
2. fel i andra fall ..............................................................

  800*
  500*
  500

  500*
  500

Nr Bristfällighet Bot

9 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon.
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307 Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte
av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte
anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 
2. fel i andra fall ...............................................................

  800*
  500

308 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

309 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

310 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

  500*

311 Skyltlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt   500

312 Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)   500

313 Styrinrättning är inte effektiv 1500

314 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet
med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål inte
skulle medföra avsevärd olägenhet

  500

315 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (gäller ej tung terräng-
vagn)

  500

316 Vindruta saknas eller är bristfällig   500

317 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv   500

318 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv   500

Terrängskoter

Nr Bristfällighet   Bot

319 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig   500

320 Färdbroms är inte effektiv 1200

321 Parkeringsbroms är inte effektiv   500

322 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion   500

323 Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga 1000

324 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

325 Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande 1200

326 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs ej på chassi utan
förarhytt)

  500

327 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv   500

328 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig   500

329 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

Nr Bristfällighet Bot
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330 Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte
anordnade på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd
av 130 cm eller mer
Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. en saknas eller är ur funktion ..............................................
3. fel i andra fall ......................................................................
Stopplyktor 
1. båda saknas eller är ur funktion ...........................................
2. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500*
  500

  500*
  500

331 Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfäl-
lig eller inte anordnad på föreskrivet sätt 

  500*

332 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd
typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller
mera
1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion
2. fel i andra fall ......................................................................

  800*
  500

333 Lykta för halvljus och helljus saknas, är ur funktion, är brist-
fällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på terrängskoter
med en mindre bredd än 130 cm

1000*

334 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terräng-
skoter med en bredd av 130 cm eller mer

  500*

335 Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas,
är inte av godkänd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på
föreskrivet på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm

  500*

336 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

337 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

  500

338 Styrinrättning är inte effektiv 1000

339 Vindruta saknas eller är bristfällig   500

340 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv   500

341 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv   500

CE-märkt Terrängskoter10

Nr Bristfällighet   Bot

342 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig   500

343 Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga 1000

344 Färdbroms är inte effektiv 1200

345 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av
Vägverket

  500

Nr Bristfällighet Bot

10 Jfr Vägverkets författningssamling (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter.
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346 Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur
funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskri-
vet sätt vid färd under mörker 
1. Lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion ..........
2. fel i andra fall .......................................................................

  800
  500

347 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd
under mörker

  500

348 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt
eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus
framåt

  500

349 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt
eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt

  500

Nr Bristfällighet Bot
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Nr Brott mot
fordons-
förordning

Ledtext   Bot 

350 7 kap. 1 § eller 
3 §, 11 kap. 5 § 
första stycket 3, 
andra stycket och 
7 §

Brukat moped klass II trots att den inte har
godkänts vid mopedbesiktning eller brukat
ändrad moped klass II trots att den inte god-
känts vid mopedbesiktning efter ändringen

   500

351 8 kap. 1 § 1–3 och 
11 kap. 5 § första 
stycket 4, andra 
stycket och 7 §

Brukat fordon som inte har godkänts vid
lämplighetsbesiktning
1. buss, lastbil eller släpfordon som framförs
i yrkesmässig trafik för personbefordran 
2. personbil vid övningskörning i trafik-
skola .............................................................
3. fordon för personbefordran som kopplats
till motordrivet fordon .................................
4. terrängmotorfordon som framförs i yrkes-
mässig trafik för personbefordran  ...............

1200

1200

1000

1000

352 9 kap. 13 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid
kontrollbesiktning

1500

353 9 kap. 14 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte
inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny
kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid
provning av en ackrediterad verkstad.

1500

354 9 kap. 12 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte
inställt till periodiskt återkommande kon-
trollbesiktning

1500

355 9 kap. 17 § och 
10 kap. 6 § samt 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 §

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte
inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en
flygande inspektion förelagd registreringsbe-
siktning

1500

356 9 kap. 10 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte
inställt till av Vägverket förelagd kontrollbe-
siktning

1500

357 10 kap. 3 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid
flygande inspektion

1500

358 10 kap. 5 § och 
11 kap. 5 § första 
stycket 1, andra 
stycket och 7 § 

Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkom-
mit vid flygande inspektion meddelat före-
läggande om kontrollbesiktning eller bevis
om att bristerna avhjälpts. Eller inte reparerat
och provat fordonet hos en ackrediterad
verkstad.

1500
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Nr Brott mot Ledtext   Bot 

359 6 kap. 10 § och 
11 kap. 4 § 

Underlåtenhet att inställa fordon för registre-
ringsbesiktning inom föreskriven tid efter
företagen ändring

1000

360 8 kap. 6 § och 
11 kap. 4 §

Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läs-
bart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift
därav vid personbefordran enligt 8 kap 1 §
1 st 3 p

   500
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Brott mot vägtrafikregisterlagen (2001:558)

 

Ansvar för förseelser mot nedan angivna regler föreskrivs för
• föraren i 29 § 1 st
• fordonets ägare i 29 § 2 st 
• den som innehar ett fordon med nyttjanderätt i vissa fall i 29 § 3 st

Nr Brott mot Ledtext Bot 

1 12 § Fordon brukats oregistrerat
1) bil, motorcykel, moped klass I, traktor,
terrängmotorfordon, motorredskap klass I
och klass II i föreskrivna fall ......................
2) släpfordon som dras av bil – släpvagn
som dras av traktor klass I, motorredskap
klass I eller tung terrängvagn – släpvagn
som dras av motorredskap klass II i före-
skrivna fall    ...............................................

1200

  800

2 17 § Avställt fordon brukats 
1) släpfordon ...............................................
2) övriga fordon ..........................................

  800
1200

3 18 § Fordon brukats utöver de begränsningar
som gällt för fordonets brukande med stöd
av saluvagnslicens
1) släpfordon ...............................................
2) övriga fordon ..........................................

  800
1200

4 26 § Fordon brukats utöver de begränsningar
som gällt för ett tillfälligt registrerat fordon
1) släpfordon ...............................................
2) övriga fordon ..........................................

  800
1200

5 27 § Tillfälligt registrerat fordon använts i yrkes-
mässig trafik

1200

 Ansvar för den som bryter mot nedan angiven regel föreskrivs i 30 §

Nr Brott mot Ledtext Bot 

6 13 § 2 st Ej medfört handling som visat avtalad tid
hos besiktningsorgan eller ej på begäran
uppvisat sådan handling

  500
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Brott mot vägtrafikregisterförordningen (2001:650)

Ansvar för förseelser mot nedan angivna regler föreskrivs för
• föraren i 17 kap 1 § 1 st
• fordonets ägare i 17 kap  1 § 2 st 
• den som innehar ett fordon med nyttjanderätt i vissa fall i 17 kap 1 §

3 st

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 7 kap 6 § Fordon brukats utan det varit försett med
registreringsskyltar i föreskriven ordning

1500

2 7 kap 8 § 1 st Registreringsskylt ej väl synlig eller ej i
sådant skick att den lätt kan avläsas eller
under färd dold så att den ej går att avläsa

1500

3 7 kap 8 § 3 st Anbringat otillåtet tecken eller märke på
registreringsskylt 

  500

4 7 kap 15 
första meningen

Fordon brukats med provisoriska registre-
ringsskyltar trots att  ersättningsskyltar er-
hållits

  500

5 Har upphört att gälla (SFS 2002:729)  

6 7 kap 16 § jfr med
7 kap 6 §

Fordon brukats utan det varit försett med
ersättningsskyltar/provisoriska skyltar i
föreskriven ordning 

1500

7 7 kap 16 § jfr med
7 kap 8 § 1 st 

Ersättningsskylt/provisorisk skylt ej väl syn-
lig eller ej i sådant skick att den lätt kan
avläsas eller under färd dold så att den ej går
att avläsa

1500

8 7 kap 16 § jfr med
7 kap 8 § 3 st

Anbringat otillåtet tecken eller märke på
ersättningsskylt/provisorisk skylt

  500

9 14 kap 6 § 1 st jfr
med 7 kap 6 §

Fordon brukats utan det varit försett med
saluvagnsskylt i föreskriven ordning

  500

10 14 kap 6 § 1 st jfr
med 7 kap 8 § 1 st

Saluvagnsskylt ej väl synlig eller ej i sådant
skick att den lätt kan avläsas eller under färd
dold så att den ej går att avläsa

  500

11 14 kap 6 § 1 st jfr
med 7 kap 8 § 3 st

Anbringat otillåtet tecken eller märke på
saluvagnsskylt 

  500

12 15 kap 4 § 2 st jfr
med 7 kap 6 §

Fordon brukats utan det varit försett med
interimsskyltar i föreskriven ordning

  500

13 15 kap 4 § 2 st jfr
med 7 kap 8 § 1 st

Interimsskylt ej väl synlig eller ej i sådant
skick att den lätt kan avläsas eller under färd
dold så att den ej går att avläsa

  500

14 15 kap 4 § 2 st jfr
med 7 kap 8 § 3 st

Anbringat otillåtet tecken eller märke på
interimsskylt 

  500

15 16 kap 10 § jfr
med 7 kap 6 §

Fordon brukats utan det varit försett med
personliga skyltar i föreskriven ordning

1500
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16 16 kap 10 § jfr
med 7 kap 8 § 1 st

Personlig skylt ej väl synlig eller ej i sådant
skick att den lätt kan avläsas eller under färd
dold så att den ej går att avläsa

1500

17 16 kap 10 § jfr
med 7 kap 8 § 3 st

Anbringat otillåtet tecken eller märke på
personlig skylt 

  500

 Ansvar för den som bryter mot nedan angivna regler föreskrivs i 17 kap 2 § 

18 7 kap 10 § Underlåtenhet att lämna in taxiskylt till läns-
styrelsen eller Vägverket

  500

19 7 kap 16 § jfr med
7 kap 10 §

Underlåtenhet att lämna in ersättningsskylt/
provisorisk skylt till länsstyrelsen eller Väg-
verket

  500

20 8 kap 14 § 2 st Underlåtenhet att vid färd medföra eller
uppvisa bevis om att fordonet ställts på 

  500

21 9 kap 10 § Underlåtenhet att snarast på föreskrivet sätt
anbringa kontrollmärke på registreringsskylt

  500

22 9 kap 11 § Underlåtenhet att snarast ansöka om nytt
kontrollmärke då tidigare märke förstörts
eller förkommit 

  500

23 9 kap 13 § 2 st Underlåtenhet att på föreskrivet sätt ha
anbringat märke utvisande fordonets miljö-
klass, vid färd med dieseldriven buss eller
tung lastbil, inom visst område av tätort där
genom lokal trafikföreskrift föreskrivits för-
bud mot färd med vissa fordon

  500

24 10 kap 11 § Underlåtenhet att i föreskrivna fall anmäla
namn- eller adressändring

  500

25 10 kap 12 § Underlåtenhet att till Vägverket i bestäm-
melsen angivna fall anmäla ändrad använd-
ning av registrerat fordon 

  500

26 10 kap 13 § Underlåtenhet att till Vägverket i bestäm-
melsen angivna fall anmäla ändrad använd-
ning av fordon  

  500

27 14 kap 7 § Underlåtit att lämna in saluvagnsskylt till
Vägverket eller underlåtit att till Vägverket
skriftligen anmäla att sådan skylt förstörts
eller förkommit

  500

28 17 kap 5 § 3 st
andra meningen

Ej medfört bevis om tillstånd att föra fordo-
net till närmaste lämpliga uppställnings-
eller avlastningsplats

  500

29 17 kap 2 § 2 st Överträdelse av föreskrifter om skyltar eller
märken som har beslutats enligt bemyndi-
ganden i vägtrafikregisterförordningen

  500

Nr Brott mot Ledtext Bot
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Brott mot körkortslagen (1998:488)

Nr Brott mot Ledtextt Bot 

1 3 kap 15 § och 
9 kap 2 §

Underlåtenhet att vid förande av personbil,
lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn eller
motorredskap klass I medföra körkort eller
ett bevis att körkort har utfärdats och hand-
ling som styrker förarens identitet

  500

2 7 kap 9 § och 
9 kap 3 §

Underlåtenhet att överlämna ogiltigt körkort
till länsstyrelsen 

1200
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Brott mot körkortsförordningen (1998:980)

Nr Brott mot Ledtextt Bot 

1 4 kap 4 § 2 st, 5 § 
eller 12 § och 
9 kap 3 §

Underlåtenhet av den som har uppsikt över
övningskörning eller körträning att tillse att
fordonets användning angivits på sätt som
föreskrivits i körkortsförordningen

 1000
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Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider 
samt färdskrivare, m.m.

Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 § och arbetsgivare 
enligt 9 kap. 9 §

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1,2 och 4 p samt arbetsgivare eller annan 
näringsidkare enligt 9 kap. 9 §

Med beteckningarna EEG 3820/85, 3821/85 samt EG 561/2006 avses
förordningen (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmoni-
sering av viss social lagstiftning om vägtransporter samt förordningen
(EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid väg-
transporter.

Nr Brott mot Ledtext Bot 

1 art. 5.1-5.3 EEG  
3820/85

Ej iakttagit regler om lägsta ålder för förare/
förarbiträde/konduktör

1800

Nr Brott mot Ledtext Bot

  2 art. 6 EEG 3820/
85 

Ej iakttagit regler om körtid 3000

  3 art. 7.1 och 7.4 
EEG 3820/85

Ej iakttagit regler om raster 3000

  4 art. 8.1-8.2 EEG 
3820/85

Ej iakttagit regler om dygnsvila eller vilo-
period

3000

  5 art. 8.3 EEG 
3820/85

Ej iakttagit regler om veckovila 3000

  6 art. 12 andra men 
EEG 3820/85

Ej iakttagit regler om att på färdskrivarblad
eller tjänstgöringslista redovisa avsteg från
förordningens bestämmelser 

1800

  7 art. 14.5 EEG 
3820/85

Ej iakttagit skyldighet att medföra utdrag ur
tjänstgöringslista och exemplar av tidtabell
vid linjetrafik för persontransporter

1800

  8 art 3.1 EEG 3821/
85

Ej iakttagit regler om hur färdskrivare skall
vara installerade och användas

3000

  9 art. 15.1 EEG 
3821/85

Använt skadade/smutsiga diagramblad 1800

10 art. 15.1 EEG 
3821/85

Ej gjort/på rätt sätt hanterat utskrift 3000

11 art. 15.2 EEG 
3821/85

Diagramblad/förarkort ej använt/dubbel-
tecknat/tagits ur

3000

12 art. 15.2 EEG 
3821/85

Ej registrerat tidsperioder manuellt/automa-
tiskt

3000

13 art. 15.3 EEG 
3821/85

Ej justerat klockan 1800
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14 art. 15.3 EEG 
3821/85

Ej använt reglagen på föreskrivet sätt 1800

15 art. 15.5 EEG 
3821/85

Ej fört in landskod/uppgifter på diagramblad 3000

16 art. 15.7 EEG 
3821/85

Ej kunnat uppvisa förarkort/diagramblad 3000

17 art. 16.1, 2 st EEG 
3821/85

Ej iakttagit regler om reparation av färdskri-
varutrustning

1800

18 art. 16.2 EEG 
3821/85

Förare ej iakttagit regler om att vid fel på
färdskrivaren föra in uppgifter på annat sätt
än som skulle ha skett om färdskrivaren
fungerat

3000

19 Bilaga 1 avsnitt 
VI, p 3a resp. 
bilaga 1B avsnitt 
VI, p 4 EEG 
3821/85

Färdskrivare ej besiktigad 3000

Anvar för arbetsgivare enligt 9 kap. 6 § 1 och 2 p

Nr Brott mot Ledtext Bot

20 art. 10 EEG 3820/
85

Ej iakttagit regler om förbud mot vissa typer
av betalning

3000

21 art. 14.1 EEG 
3821/85

Ej iakttagit regler om utlämnande av dia-
gramblad/utskriftspapper till förare

3000

22 art. 16.1, 1 st EEG 
3821/85

Ej iakttagit regler om att låta godkänd mon-
tör eller verkstad reparera trasig eller dåligt
fungerande färdskrivarutrustning så snart
omständigheterna medgivit det

1800

Ansvar för näringsidkare enligt 9 kap. 7 § 

Nr Brott mot Ledtext Bot

23 art. 14.1-4 och 
14.6 EEG 3820/
85

Ej iakttagit regler om att vid nationell och
internationell linjetrafik för persontranspor-
ter upprätta, bevara och på begäran av förare
utlämna tjänstgöringslista och tidtabell

1800

24 art. 14.1 EEG 
3821/85

Ej iakttagit regler om utlämnande av dia-
gramblad/utskriftspapper till förare

3000

25 art. 14.2 EEG 
3821/85

Ej iakttagit regler om att förvara, överlämna
eller uppvisa diagramblad/kopierade uppgif-
ter/utskrifter för behörig kontrolltjänsteman 

3000

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Nr Brott mot Ledtext Bot

26 Bilaga 1 avsnitt V 
4 resp. bilaga 1B 
avsnitt V 3 EEG 
3821/85

Olovligt avlägsnande av plombering på
färdskrivarutrustning

3000

Nr Brott mot Ledtext Bot

4  SFS 2006:1119-1141
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Brott mot förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden 
vid vissa internationella vägtransporter

Ansvar för förare enligt 19 § 1 och 5 p och för arbetsgivare eller annan 
näringsidkare enligt 19 § 2 och 3 st

Med beteckningen AETR avses den europeiska överenskommelsen den
1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internatio-
nella vägtransporter

Nr Brott mot Ledtext Bot

  1 art. 5 AETR Ej iakttagit regler om lägsta ålder 1800

  2 art. 6 AETR Ej iakttagit regler om körtid 3000

  3 art. 7 AETR Ej iakttagit regler om raster 3000

  4 art. 8.1–8.2 
AETR

Ej iakttagit regler om dygnsvila 3000

  5 art. 8.3 AETR Ej iakttagit regler om veckovila 3000

  6 art. 9 andra 
meningen AETR

Ej redovisat avsteg från bestämmelse på dia-
gramblad/tjänstgöringslista

1800

  7 8, 9 §§ jfr med  
art.10.1 AETR

Ej iakttagit regler om hur färdskrivare skall
vara installerade och användas

3000

  8 8, 9 §§ jfr med  
art.10.1 b,c AETR

Ej fört in uppgifter på diagramblad/i dagrap-
port

3000

  9 8, 9 §§ jfr med  
art.10.1 d AETR

Ej kunnat uppvisa diagramblad/dagrapport 3000

10 8, 9 §§ jfr med  
art.10.1 e AETR

Ej iakttagit regler om reparation av färd-
skrivare

1800

11 9 § och Vägver-
kets föreskrifter

Ej iakttagit föreskrift om dagrapport 1800

12 11.1 i bilagan till
AETR

Använt skadade/smutsiga diagramblad 1800

13 11.2 i bilagan till
AETR

Diagramblad ej använt/dubbeltecknat/tagits
ut

3000

14 11.2 i bilagan till
AETR

Ej registrerat tidsperioder manuellt/automa-
tiskt

3000

15 11.4 i bilagan till
AETR

Ej kunnat uppvisa diagramblad 3000

16 Punkt VI.3 i
underbilaga 1 till
AETR

Brukat fordon trots att färdskrivaren ej är
besiktigad

3000
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Nr Brott mot Ledtext Bot

17 art. 10.2 AETR Ej utlämnat diagramblad 3 000

18 art. 11.3 AETR Ej iakttagit regler om förbud mot vissa typer
av betalning

3 000

Ansvar för näringsidkare enligt 19 § 3 p

Nr Brott mot Ledtext Bot

19 art. 10.3 AETR Ej förvarat/visat upp diagramblad 3 000

Ansvar enligt 19 § 4

Nr Brott mot Ledtext Bot

20 Punkt V.B i
underbilaga 1 till
AETR

Olovligt avlägsnande av plombering på
färdskrivarutrustning

3000



48

SFS 2006:1137 Bilaga 9

Brott mot förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa 
vägtransporter inom landet

Nr Brott mot Ledtext Bot

  1 3 § och 12 § 1 st Underlåtenhet av förare att ta föreskriven
dygnsvila

3000

  2 5 § och 12 § 1 st Underlåtenhet av förare att fortlöpande göra
anteckningar i tidbok

3000

  3 6 § 1 st och 12 §
1 st

Underlåtenhet att föra anteckningar i per-
sonlig tidbok på föreskrivet sätt

1800

  4 7 § och 12 § 1 st Underlåtenhet av förare att under färd med-
föra eller tillhandahålla tidbok

3000

  5 5 § och 12 § 2 st Underlåtenhet av arbetsgivare att fort-
löpande göra anteckningar om arbetstagares
dygnsvila 

3000

  6 8 § och 12 § 2 st Underlåtenhet av arbetsgivare att bevara
 anteckningar på föreskrivet sätt 

3000

  7 9 § och 12 § 2 st Underlåtenhet av arbetsgivare att tillhanda-
hålla arbetstagare kostnadsfri tidbok

1800

  8 9 § och 12 § 2 st Underlåtenhet av arbetsgivare att tillse att
arbetstagare för tidbok på föreskrivet sätt 

3000

  9 12 § 1 st och Väg-
verkets föreskrif-
ter

Ej iakttagit Vägverkets föreskrifter om per-
sonlig tidbok m.m. (förare)

3000

10 12 § 2 st och Väg-
verkets föreskrif-
ter

Ej iakttagit Vägverkets föreskrifter om per-
sonlig tidbok m.m. (arbetsgivare)

3000
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Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Ansvar för brott mot omnämnda bestämmelser föreskrivs i 16 § första,
andra och tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods
och i 15 och 16 §§ i förordningen om transport av farligt gods
(2006:311)

Med ADR-S avses aktuell utgåva av Statens räddningsverks föreskrifter
om transport av farligt gods på väg och i terräng och med ADR avses
den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt
gods på väg.

Riskkategorier angivna i de olika fälten refererar till Rådets direktiv 95/
50/EG och senaste ändringstryck 2004/112/EC om enhetliga förfaran-
den för kontroller av vägtransporter av farligt gods, och till i Annex II
beskriven kategorisering av överträdelser, där kategori I är att anse som
den allvarligaste formen av överträdelse.
Ansvarskoder, förklaring
A- Avsändare
B- Transportör
C- Förare
D- Mottagare
E- Annan besättningsmedlem
F- Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcon-

tainer eller UN-tank)

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

 Godsdeklaration

1 ADR-S Bilaga A
5.4.1  Bilaga B
8.1.2.1(a) 

ADR Bilaga A 
5.4.1 Bilaga B 
8.1.2.1(a)

Saknas (värdeberäknad mängd enligt 
1.1.3.6)
Riskkategori I 

C 3000 
F 3000

2 ADR-S Bilaga A
5.4.1  Bilaga B
8.1.2.1(a) 

ADR Bilaga A 
5.4.1 Bilaga B 
8.1.2.1(a)

Saknas (transport överskridande vär-
deberäknad mängd enligt 1.1.3.6)  
Riskkategori I

C 4000 
F 4000

3 ADR-S Bilaga B
8.1.2.1(a)

ADR Bilaga B 
8.1.2.1(a)

Ej medförd (värdeberäknad mängd 
enligt 1.1.3.6)
Riskkategori I

C 3000 
F 3000 

4 ADR-S Bilaga B
8.1.2.1(a)

ADR Bilaga B 
8.1.2.1(a)

Ej medförd (transport överskridande 
värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6) 
Riskkategori I

C 4000 
F 4000
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5 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgift om ………saknas 
(Uppgift om UN-nummer, officiell 
transportbenämning, klassificerings-
kod eller uppgift om klass 7, nettovikt 
klass 1,etikettförlaga/or, förpack-
ningsgrupp ,uppgift om kontrolltem-
peratur/nödtemperatur)
Anm. aktuell brist anges, högst en 
brist
Riskkategori I

C 2500 
F 2500

6 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgifter om ………sak-
nas(Uppgift om UN-nummer, offi-
ciell transportbenämning, 
klassificeringskod eller uppgift om 
klass 7, nettovikt klass 1,etikettför-
laga/or, förpackningsgrupp ,uppgift 
om kontrolltemperatur/nödtempera-
tur) 
Anm. aktuella brister anges
(två brister)
Riskkategori I

C 3000 
F 3000

7 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgifter om ……saknas 
(Uppgift om UN-nummer, officiell 
transportbenämning, klassificerings-
kod eller uppgift om klass 7, nettovikt 
klass 1,etikettförlaga/or, förpack-
ningsgrupp ,uppgift om kontrolltem-
peratur/nödtemperatur) 
Anm. aktuella brister anges,
(tre brister)
Riskkategori I

C 3500 
F 3500

8 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgifter om ………sak-
nas(Uppgift om UN-nummer, offi-
ciell transportbenämning, klassifice-
ringskod eller uppgift om klass 7, net-
tovikt klass 1,etikettförlaga/or, för-
packningsgrupp ,uppgift om kontroll-
temperatur/nödtemperatur) 
Anm. aktuella brist anges (mer än tre 
brister)
Riskkategori I

C 4000 
F 4000

9 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgift om ……saknas 
(Andra uppgifter som krävs enligt 
ADR/ADR-S än uppgift om (Uppgift 
om UN-nummer, officiell transportbe-
nämning, klassificeringskod eller upp-
gift om klass 7, nettovikt klass 
1,etikettförlaga/or, förpacknings-
grupp ,uppgift om kontrolltemperatur/
nödtemperatur)
Anm. aktuell brist anges, högst en 
brist
Riskkategori III

A 3000 
C 1500 
F 1500

10 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, uppgifter om ……..saknas 
(Andra uppgifter som krävs enligt 
ADR/ADR-S än uppgift om UN-
nummer, officiell transportbenäm-
ning, klassificeringskod eller uppgift 
om klass 7, nettovikt klass 1,etikett-
förlaga/or, förpackningsgrupp ,uppgift 
om kontrolltemperatur/nödtempera-
tur)
Anm: aktuella brister anges, högst två 
brister
Riskkategori III   

A 4000 
C 2000 
F 2000

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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11 ADR-S Bilaga A 
5.4.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1 

Bristfällig, tre uppgifter eller fler sak-
nas  (Andra uppgifter som krävs enligt 
ADR/ADR-S än (uppgift om UN-
nummer, officiell transportbenäm-
ning, förpackningsgrupp , klassifice-
ringskod eller uppgift om klass 7, 
nettovikt klass 1,etikettförlaga/or, 
uppgift om kontrolltemperatur/nöd-
temperatur saknas)
Riskkategori III

C 2500 
F 2500

12 ADR-S Bilaga A 
1.4.2.1 Bilaga B 
5.4.1

ADR Bilaga A 
1.4.2.1 Bilaga 
B 5.4.1

Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, 
överensstämmer ej med transporterat 
gods (jmf. kollimärkning UN-nummer 
och etikett)
Riskkategori I

C 4000 
F 4000

13 ADR-S Bilaga A 
5.4.1.1.1 

ADR Bilaga A 
5.4.1.1.1 

Uppgifter ej angivet i rätt ordnings-
följd och/eller andra uppgifter 
inskjutna, med undantag av sådana 
som ADR/ADR-S föreskriver 
Riskkategori III

A 2000 
C 1000 
F 1000

14 ADR-S Bilaga A 
5.4.1.1.2 

ADR Bilaga A 
5.4.1.1.2 

Uppgifter ej tydligt läsbara
Riskkategori III

A 2000 
C 1000 
F 1000

15 ADR-S Bilaga A 
5.4.1.4 Bilaga-S 
10.4.2

ADR Bilaga A 
5.4.1.4 

Språkkrav ej uppfyllt/uppfyllda
Riskkategori III

A 2000 
C 1000 
F 1000    

 Lastplan 

16 ADR-S  bil S 
kapitel 11

Ej medförd/saknas alt. medförd ej 
ifylld
Riskkategori III

B 4000 
C 2000

17 ADR-S   bil S 
kapitel 11

Bristfällig/ felaktig
Riskkategori III   

C 1500

 Stuvningsintyg 

18 ADR-S Bilaga-
A 5.4.2, Bilaga-
B 8.1.2.1 (a) 
Bilaga-S 10.4.3

ADR Bilaga-A 
5.4.2, Bilaga-
B 8.1.2.1 (a) 

Ej medfört/saknas/bristfällig
Riskkategori III

A 3000 
B 3000 
C 1500 
F 1500

 Skriftliga instruktioner (transportkort)

19 ADR-S bilaga A  
5.4.0, 5.4.3  
Bilaga B 
8.1.2.1(b)

ADR bilaga A  
5.4.0, 5.4.3 
Bilaga B 
8.1.2.1(b)

Saknas
Riskkategori II   

C 3000 
F 3000

20 ADR-S bilaga A  
5.4.0, 5.4.3 
Bilaga B 
8.1.2.1(b)

ADR bilaga A   
5.4.0, 5.4.3 
Bilaga B 
8.1.2.1(b)

Ej medförd
Riskkategori II

C 3000 
F 3000

21 ADR-S bilaga A  
5.4.3

ADR bilaga A   
5.4.3

Bristfällig, ej i enlighet med föreskrift 
Riskkategori II

A 3000 
C 1500 

22 ADR-S Bilaga A 
5.4.3.3

ADR Bilaga A 
5.4.3.3 

Språkkrav ej uppfyllt/uppfyllda 
(förare kan ej läsa eller förstå)
Riskkategori II

A 4000 
C 2000

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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23 ADR-S Bilaga B 
8.1.2.4

ADR Bilaga B 
8.1.2.4

Ej åtskilda från andra ej relevanta 
transportkort (förväxlingsrisk)
Riskkategori III

C 2000

 Särskilda avtal /temporära avvikelser/tillstånd för 
utförande av transport

24 ADR-S Bilaga A 
1.4.2.1.1(b) 
ADR-S Bilaga B 
8.1.2.1(c) 
8.1.2.2(c)

ADR Bilaga A 
1.4.2.1.1(b) 
ADR Bilaga B 
8.1.2.1(c) 
8.1.2.2(c)

Ej överlämnat/ ej medfört
Riskkategori II   

A 3000 
B 3000 
C 1500

 Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

25 ADR-S Bilaga B 
7.5.11

ADR  Bilaga 
B 7.5.11

Saknas/ ej medfört/ ej följt villkor 
Riskkategori II 

B 3000 
C 1500

26 ADR-S Bilaga B 
7.5.11 

ADR  Bilaga 
B 7.5.11 

Förhandsanmälan ej gjord (utom tätt-
tbebyggt område)
Riskkategori II 

B 3000 
C 1500

 Identitetshandling med foto

27 ADR-S Bilaga B 
8.1.2.1(d)

ADR Bilaga B 
8.1.2.1(d)

Identitetshandling ej medförd (besätt-
ningsmedlem (även förare)
Riskkategori II 

C 3000 
E 3000

 Godkännandecertifikat (Fordonscertifikat)

28 ADR-S bilaga B 
9.1.1, 9.1.2

ADR bilaga B 
9.1.1, 9.1.2

Saknas eller giltighetstid utgått (mer 
än 30 dagar) Riskkategori I

C4000

29 ADR-S bilaga B  
8.1.2.2(a)

ADR bilaga B  
8.1.2.2(a)

Ej medfört giltigt
Riskkategori II

B 3000 
C 1500

30 ADR-S bilaga B  
9.1.2.3

ADR bilaga B 
9.1.2.3

Giltighetstid utgått (mindre än 30 
dagar)
Riskkategori II

C 3000

31 ADR-S bilaga B  
8.1.2.2(a) ADR-
S Bilaga S 
10.1.4

ADR bilaga B  
8.1.2.2(a)

Ej medfört i original ( kopia tillåten i 
vissa fall se ADR-S 10.1.4)
Riskkategori II       

B 2000 
C 1000

 Förarintyg

32 ADR-S Bilaga B 
8.2.1.1, 8.2.1.5

ADR Bilaga B 
8.2.1.1, 8.2.1.5

Saknas eller giltighetstid utgått ( mer 
än 30 dagar)
Riskkategori I

C 4000

33 ADR-S Bilaga B 
8.2.1.1, 8.2.1.3,  
8.2.1.4

ADR Bilaga B 
8.2.1.1, 
8.2.1.3,  
8.2.1.4

Saknar aktuell klass
Riskkategori I

C4000

34 ADR-S Bilaga B 
8.2.1.5

ADR Bilaga B 
8.2.1.5

Giltighetstid utgått (mindre än 30 
dagar)
Riskkategori I    

B 4000 
C 2000

35 ADR-S Bilaga B 
8.1.2.2(b)

ADR Bilaga B 
8.1.2.2(b)

Ej medfört
Riskkategori III  

C 1500

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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 Annan ADR utbildning

36 ADR-S Bilaga A 
1.3 Bilaga B 
8.2.3, 8.5 S12 
Bilaga S 
13.2.2.3, 16.10, 
18.2 

ADR Bilaga A 
1.3 Bilaga B 
8.2.3, 8.5 S12 

Saknas
Riskkategori I

C 3000 
E 3000 
F 3000

37 ADR-S Bilaga A 
1.3.3 Bilaga B 
8.2.3 Bilaga S 
16.10, 18.2 

ADR Bilaga A 
1.3.3 Bilaga B 
8.2.3  

Ej genomgått uppdateringskurs 
Riskkategori I 

A 4000 
B 4000 
C 2000 
E 2000 
F 2000

 Lastsäkring

38 ADR-S Bilaga B 
7.5.7   Bilaga S 
20

ADR Bilaga B 
7.5.7

Saknas (ej förstängt, ej surrat)
Riskkategori I

C4000 
F 4000

39 ADR-S Bilaga B 
7.5.7   Bilaga S 
20

ADR Bilaga B 
7.5.7

Bristfällig
Riskkategori II

C 3000 
F 3000

40 ADR-S Bilaga B 
7.5.7   Bilaga S 
20

ADR Bilaga B 
7.5.7

Saknas  (ej förstängt, ej surrat) ( vär-
deberäknad mängd enligt 1.1.3.6) 
Riskkategori I

C 2500 
F 2500

41 ADR-S Bilaga B 
7.5.7   Bilaga S 
20

ADR Bilaga B 
7.5.7

Bristfällig ( värdeberäknad mängd 
enligt 1.1.3.6)
Riskkategori II

C 2000 
F 2000

 Märkning och etikettering av kolli

42 ADR-S Bilaga A 
5.2.1.1

ADR Bilaga A 
5.2.1.1

UN-nummer saknas Riskkategori II C 3000 
F 3000

43 ADR-S Bilaga A 
5.2.1.1

ADR Bilaga A 
5.2.1.1

UN-nummer felaktigt (överensstäm-
mer ej med godset) jmf godsdeklara-
tion
Uppgift om UN-nummer och etikett se 
kommentar)
Riskkategori II

C 3000 
F 3000

44 ADR-S Bilaga A 
5.2.1.2

ADR Bilaga A 
5.2.1.2

UN-nummer ej väl synligt/läsbart 
Riskkategori II

A 4000 
C 2000 
F 2000

45 ADR-S Bilaga A 
5.2.1.4

ADR Bilaga A 
5.2.1.4

UN-nummer saknas (en av två före-
skrivna) (IBC behållare över 450 liter) 
Riskkategori II

A 3000 
C 1500 
F 1500

46 ADR-S Bilaga A 
3.4.3(a), 
3.4.4(c), 3.4.5(c) 

ADR Bilaga A 
3.4.3(a), 
3.4.4(c), 
3.4.5(c)

LQ märkning saknas/felaktig
Riskkategori II

 F 3000

47 ADR-S Bilaga A 
3.4.3(a), 
3.4.4(c), 3.4.5(c)

ADR Bilaga A 
3.4.3(a), 
3.4.4(c), 
3.4.5(c)

LQ märkning ej tydligt synlig
Riskkategori III

A 4000 
F 2000

48 ADR-S Bilaga A 
5.1.2, 5.2.1.3, 
5.2.1.5-5.2.1.7 

ADR Bilaga A 
5.1.2, 5.2.1.3, 
5.2.1.5-5.2.1.7

Annan föreskriven märkning saknas 
Riskkategori II

C 3000 
F 3000

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

5  SFS 2006:119-1141
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49 ADR-S Bilaga A 
5.2.2.1.1

ADR Bilaga A 
5.2.2.1.1

Etikett saknas Riskkategori II C 3000 
F 3000

50 ADR-S Bilaga A 
5.2.2.1.1

ADR Bilaga A 
5.2.2.1.1

Etikett felaktig Riskkategori II C 3000 
F 3000

51 ADR-S Bilaga A 
5.2.2

ADR Bilaga A 
5.2.2

Etikett uppfyller ej kraven avseende 
……….(preciseras) (färg, symboler, 
allmän utformning, storlek och/eller 
synlighet) Riskkategori II 

A 3000 
C 1500 
F 1500

52 ADR-S Bilaga A 
5.2.2.1.11

ADR Bilaga A 
5.2.2.1.11

Etikett klass 7 – ej övertäckt/avlägs-
nad då den inte längre är tillämplig 
Riskkategori III

A 2000 
F 1000

Kommentar:
1. Om UN-nummer och/eller etikett 
saknas och/eller är felaktigt och det 
framgår av godsdeklarationen att det 
är farligt gods 
= föraransvar
2. Om UN-nummer eller etikett ej 
överensstämmer med uppgifterna i 
godsdeklarationen utreds felaktighe-
ten och rapporteras enligt tillämpligt 
brott nr 12,42 och/eller 50 (koden 12 
kan ej kombineras med koderna 43  
och/eller 50)

 Storetiketter

53 ADR-S Bilaga A 
5.3.1

ADR Bilaga A 
5.3.1

Saknas (anm. ALLA)
Riskkategori I

C 4000

54 ADR-S Bilaga A 
5.3.1

ADR Bilaga A 
5.3.1

Saknas (en eller flera men inte alla 
föreskrivna på transportenhet/lastbä-
rare)
Riskkategori I

C 3000

55 ADR-S Bilaga A 
5.3.1

ADR Bilaga A 
5.3.1

Ej rätt utformad(e)/ felaktig 
Riskkategori II/III  

A 4000 
B 4000 
C 2000

56 ADR-S Bilaga A 
5.3.1

ADR Bilaga A 
5.3.1

Ej rätt placerad(e)
Riskkategori II 

A 4000 
B 4000 
C 2000

57 ADR-S Bilaga A 
5.3.1.1.5

ADR Bilaga A 
5.3.1.1.5

Som inte längre krävs, har inte avlägs-
nats/täckts över
Riskkategori III

C 2000

 Märkning transportenhet/ container

58 ADR-S Bilaga A 
5.3.2

ADR Bilaga A 
5.3.2

Orangefärgade skyltar saknas (anm. 
alla)
Riskkategori I

C 4000

59 ADR-S Bilaga A 
5.3.2

ADR Bilaga A 
5.3.2

Orangefärgad skylt/ar saknas (anm. 
någon/några men inte alla)
Riskkategori I  

C 3000

60 ADR-S   Bilaga 
S 10.2

Orangefärgade skyltar saknas på upp-
ställda fordon/ växelflak (anm. alla)   
(nationell transport)
Riskkategori I

C 4000  

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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61 ADR-S   Bilaga 
S 10.2

Orangefärgad skylt/ar saknas på upp-
ställda fordon/ växelflak (anm. någon/
några men inte alla)(nationell trans-
port)
Riskkategori II

C 3000

62 ADR-S Bilaga A 
5.3.2

ADR Bilaga A 
5.3.2

Orangefärgad skylt/ar ej rätt
placerad/e
Riskkategori II

A 4000 
B 4000 
C 2000

63 ADR-S Bilaga A 
5.3.2

ADR Bilaga A 
5.3.2

Orangefärgad skylt/ar ej väl synlig/a – 
rätt utformad/e
Riskkategori II/III  

A 4000 
B 4000 
C 2000

64 ADR-S Bilaga A 
5.3.3

ADR Bilaga A 
5.3.3

Märkning för ämnen som transporte-
ras vid förhöjd temperatur saknas  
(anm. alla)
Riskkategori I

C4000

65 ADR-S Bilaga A 
5.3.3

ADR Bilaga A 
5.3.3

Märkning för ämnen som transporte-
ras vid förhöjd temperatur saknas  
(anm. någon/några men inte alla) 
Riskkategori I 

C 3000

66 ADR-S Bilaga A 
5.3.3

ADR Bilaga A 
5.3.3

Märkning för ämnen som transporte-
ras vid förhöjd temperatur ej rätt pla-
cerade
Riskkategori  II

A 4000 
B 4000 
C 2000

67 ADR-S Bilaga A 
5.3.3

ADR Bilaga A 
5.3.3

Märkning för ämnen som transporte-
ras vid förhöjd temperatur ej rätt utfor-
made
Riskkategori III 

A 4000 
B 4000 
C 2000 
F 2000

68 ADR-S Bilaga A 
5.5.2

ADR Bilaga A 
5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad enhet 
saknas
Riskkategori I  

C 4000 
F 4000

69 ADR-S Bilaga A 
5.5.2

ADR Bilaga A 
5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad enhet ej 
rätt utformad
Riskkategori III

A 4000 
B 4000 
F 2000

70 ADR-S Bilaga A 
5.5.2

ADR Bilaga A 
5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad enhet ej 
rätt placerad
Riskkategori II

A 4000 
B 4000 
C 2000 
F 2000

71 ADR-S Bilaga B 
7.5.11 CV 36

ADR Bilaga B 
7.5.11 CV 36

Märkning saknas på ej ventilerade for-
don/containrar (för gaser med särbe-
stämmelse CV36)
Riskkategori I

C 4000 
F 4000

72 ADR-S Bilaga A 
5.3.2.1.8

ADR Bilaga A 
5.3.2.1.8

Skylt/märkning som inte längre krävs 
har inte avlägsnats/täckts över
Riskkategori III      

A 4000 
C 2000 
F 2000

 Allmän säkerhetsutrustning

73 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Stoppklots/ar saknas
Riskkategori II

B 3200 
C 1600

74 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Varningsutrustning saknas (koner/tri-
anglar/lampor) (båda saknas)
Riskkategori II

B 4000 
C 2000 

75 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Varningsutrustning (lampor) fungerar 
ej (båda ur funktion)
Riskkategori II

B 3200 
C 1600

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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76 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Varningsutrustning saknas (koner/tri-
anglar/lampor) (en av två föreskrivna) 
Riskkategori II

B 3200 
C 1600

77 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Varningsutrustning (lampor) fungerar 
ej (en av två  ur funktion)
Riskkategori II

B 2400 
C 1200

78 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Varningsväst/klädsel saknas (en för 
varje besättningsmedlem)
Riskkategori II  

B 2400 
C 1200 
E 1200

79 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(a)

ADR Bilaga B 
8.1.5(a)

Ficklampa/or saknas (en för varje 
besättningsmedlem)
Riskkategori II

B 2400 
C 1200 
E 1200

 Godsspecifik utrustning

80 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(b)

ADR Bilaga B 
8.1.5(b)

Andningsskydd saknas
Riskkategori I

C 4000 
E 4000

81 ADR-S Bilaga B 
8.5 S2 (1)

ADR Bilaga B 
8.5  S2 (1)

Bärbar lykta ej EX-klassad/lämplig 
Riskkategori I   

B 4000 
C 2000 
E 2000

 Utrustning enligt skriftlig instruktion

82 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(c)

ADR Bilaga B 
8.1.5(c)

Personlig skyddsutrustning saknas 
(en)
Riskkategori II

B 3200 
C 1600  
E 1600

83 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(c)

ADR Bilaga B 
8.1.5(c)

Personlig skyddsutrustning saknas 
(flera)
Riskkategori II  

B 4000  
C 2000 
E 2000

84 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(c)

ADR Bilaga B 
8.1.5(c)

Nödvändig utrustning saknas (en) 
Riskkategori II

B 3200 
C 1600  
E 1600

85 ADR-S Bilaga B 
8.1.5(c)

ADR Bilaga B 
8.1.5(c)

Nödvändig utrustning saknas (flera) 
Riskkategori II   

B 4000 
C 2000 
E 2000

 Brandsläckningsutrustning

86 ADR-S Bilaga B  
8.1.4 

ADR Bilaga B 
8.1.4 

Samtliga saknas
Riskkategori II

C 3000

87 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.2

ADR Bilaga B  
8.1.4.2

Saknas (ej funktionsduglig/tömd) vid 
transport av värdeberäknad mängd 
enligt 1.1.3.6
Riskkategori II

C 2500

88 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.1(a)

ADR Bilaga B   
8.1.4.1(a)

a-släckare saknas (har b-släckare) 
Riskkategori II

B 4000 
C 2000

89 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.1(b)

ADR Bilaga B  
8.1.4.1(b)

b-släckare saknas (har a-släckare) 
Riskkategori II

C 2400

90 ADR-S Bilaga B  
8.1.4

ADR Bilaga B  
8.1.4

bristfällig (ej funktionsduglig/tömd) 
(a-släckaren)
Riskkategori II

B 4000 
C 2000

91 ADR-S Bilaga B  
8.1.4

ADR Bilaga B  
8.1.4

bristfällig (a-släckaren) (överensstäm-
mer ej med EN 3-standard)
Riskkategori II

B 4000 
C 2000

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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92 ADR-S Bilaga B  
8.1.4

ADR Bilaga B  
8.1.4

bristfällig (ej funktionsduglig/tömd) 
(b-släckaren)
Riskkategori II

C 2400

93 ADR-S Bilaga B  
8.1.4

ADR Bilaga B  
8.1.4

bristfällig (b-släckaren) (överensstäm-
mer ej med EN 3-standard)
Riskkategori III

B 4000 
C 2000

94 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.4

ADR Bilaga B  
8.1.4.4

saknade/haft bristfällig standardbe-
teckning/plombering Riskkategori II

B 2400 
C 1200

95 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.4

ADR Bilaga B  
8.1.4.4

Saknar datum för nästa inspektion/
längsta tillåtna användningstid
Riskkategori II

B 2400 
C 1200

96 ADR-S Bilaga S 
10.6

Datum för nästa inspektion är satt 
längre tid än ett år (nationell transport) 
Riskkategori III

B 2400 
C 1200

97 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.4  Bilaga S 
10.6

ADR Bilaga B  
8.1.4.4 

Datum för nästa inspektion/längsta 
tillåtna användningstid passerat
Riskkategori II

B 2400 
C 1200 

98 ADR-S Bilaga B  
8.1.4.5

ADR Bilaga B  
8.1.4.5

Ej lättillgänglig för fordonsbesätt-
ningen
Riskkategori III 

B 4000 
C 2000

 Passagerartransport

99 ADR-S Bilaga B  
8.3.1

ADR Bilaga B  
8.3.1

Befordrat person(er) som ej tillhör for-
donsbesättningen 
Riskkategori II

C 3000

 Rökförbud

100 ADR-S Bilaga B  
7.5.9, 8.3.5

ADR Bilaga B  
7.5.9, 8.3.5

Rökning under hanteringsarbete i när-
heten av eller inne i fordon och
containrar
Riskkategori II

C 3000 
E 3000 
F 3000

 Förbud mot eld eller öppen låga

101 ADR-S Bilaga B 
8.5 S1(3)

ADR Bilaga B  
8.5 S1(3)

Använt eld eller öppen låga i eller i 
närheten av fordon samt under last-
ning/lossning
Riskkategori II

C 3000 
E 3000 
F 3000

 Övrigt

102 ADR-S Bilaga B  
8.1.1 

ADR Bilaga B  
8.1.1 

Transportenhet består av mer än en 
släpvagn/påhängsvagn (anm: undan-
tag ADR-S 10.7)
Riskkategori II

C 3000

103 ADR-S Bilaga B  
7.5.1

ADR Bilaga B  
7.5.1

Ej iakttagit reglerna om lastning/loss-
ning/hantering
Riskkategori II  

C 3000 
E 3000 
F 3000

104 ADR-S Bilaga B  
8.3.6

ADR Bilaga B  
8.3.6

Körning av motor under lastning/loss-
ning trots att detta ej var tillåtet
Riskkategori II  

C 3000

105 ADR-S Bilaga A 
4.1.1.15 Bilaga 
S 10.1.3

ADR Bilaga A 
4.1.1.15 

Använt fat /dunk/IBC-behållare av 
plast trots att tillåten användningstid 
passerat (hel och tät – ej läckage)
Riskkategori II

F 3000

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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106 ADR-S 10.8 Otillåten övningskörning (nationell 
transport)
Riskkategori II

C 3000

107 ADR-S Bilaga B 
8.4   

ADR Bilaga B 
8.4

Övervakning av fordon saknas/ brist-
fällig Felaktig uppställning/parkering 
av fordon
Riskkategori II

C 3000 

Nr Nationella trans-
porter, brott mot

Internatio-
nella transpor-
ter,  brott mot

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot
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Brott mot yrkestrafikförordningen (1998:779)

Nr Brott mot Ledtext Bot

  1 1 kap 3 § 2 st och 
9 kap 1 §

Ej medfört tillstånd till cabotagetrafik eller
ej uppvisat tillståndet för bilinspektör,
polisman eller tulltjänsteman

 1000

  2 2 kap 9 § och 
9 kap 1 §

Ej anmält byte till prövningsmyndighet av
trafikansvarig eller annan som lämplighets-
prövningen skall avse 

 1800

  3 3 kap 4 § och 
9 kap 1 §

Ej medfört taxiförarlegitimation  3000

  4 3 kap 4 § och 
9 kap 1 §

Taxiförarlegitimation ej väl synlig för pas-
sagerare  

 3000

  5 4 kap 2 § och 
9 kap 1 §

Ej medfört eller uppvisat bevis om tillstånd
som avses i 4 kap. 3 § eller 5 § yrkestrafik-
lagen (1998:490)

 3000

  6 5 kap 1 § och 
9 kap 1 § 

Tillståndshavare ej lämnat skriftlig anmälan
om fordon till prövningsmyndighet

 3000

  7 5 kap 5 § och 
9 kap 1 §

Tillståndshavare ej anmält ändring av for-
don till   prövningsmyndighet

 3000

  8 6 kap 1 § 2 st och 
9 kap 1 §

Yrkestrafikmärke ej anbringat på föreskri-
vet sätt

 1000

  9 6 kap 6 § och 
9 kap 1 § 

Tillståndshavare ej förstört yrkestrafik-
märke när skäl förelegat

 1000

10 7 kap 5 § och 
9 kap 1 §

Ej medfört bevis om polismans eller tull-
tjänstemans medgivande att föra taxifordon
utan registreringsskyltar

 1200

11 6 kap 1 § 1 st och 
9 kap 2 §

Använt fordon trots att giltigt yrkestrafik-
märke saknats

 3000

12 9 kap 4 § Tillståndshavare eller förare använt fordon i
strid mot yrkestrafikförordningens regler
eller vägverkets föreskrifter om taxametrar
eller om användning och kontroll av sådana

 3000

13 9 kap 5 § Tillståndshavare eller förare brutit mot
Vägverkets/länsstyrelsens föreskrifter om
prisinformation i taxitrafik

 1000

14 9 kap 5 § Tillståndshavare eller förare brutit mot
länsstyrelsens föreskrifter om utmärkning
av fordon eller föreskrifter om lokalkänne-
dom

 1000
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Brott mot vägtrafikskattelagen (2006:227)

Ansvar föreskrivs för
• fordonets ägare i 6 kap 4 § 3 st 
• förare – under förutsättning att denne känt till hindret för fordonets

brukande – i 6 kap 6 § 
• den som brukar annans fordon i vissa fall i 6 kap 5 §

Nr Brott mot Ledtext Bot 

1 6 kap 1 § Fordon förts utan att fordonsskatt varit
betald

1000
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Brott mot trafikskadelagen (1975:1410)

Nr Brott mot Ledtext  Bot 

1 36 § 1 st Försäkringspliktig brukat eller låtit annan
bruka avställt/oregistrerat motordrivet for-
don som saknar föreskriven trafikförsäkring

 500

2 37 § Underlåtenhet av förare av moped eller
motorredskap att medföra eller på anmodan
visa upp bevis om att mopeden är trafikför-
säkrad

 500
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Brott mot 16 kap brottsbalken

Nr Brott mot Föreläggande får endast avse  Bot 

1 16 kap 16 § Förargelseväckande beteende genom offent-
lig urinering

 800
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Brott mot ordningslagen (1993:1617)

2 kap – Förseelser mot ordningsföreskrifter

Nr Brott mot Ledtext  Bot

1 18 § 1 st och 29 § 
2 st

Otillåten förtäring eller förvaring av sprit-
drycker, vin eller starköl vid offentlig till-
ställning

1000

3 kap - Förseelser mot kommunala föreskrifter

Nr Brott mot Föreläggande får endast avse   Bot

2 8 § och 22 § 2 st 
samt kommunal 
föreskrift

Förseelse mot förbud i kommunal föreskrift
att på offentlig plats eller sådant område
som enligt den kommunala föreskriften är
att jämställa med offentlig plats

förtära alkoholdryck ...............................   

uppsätta affischer, banderoller o. dyl. .........  

bedriva ambulerande försäljning ..............

Förseelse mot kommunal föreskrift, för
offentlig plats eller inom område som enligt
den kommunala föreskriften är att jämställa
med offentlig plats,  avseende tillsyn över
eller förbud att medföra hund

 

  500

1000

1800

1000

4 kap – Förseelser i anslutning till kollektiv persontrafik

Nr Brott mot Ledtext   Bot

3 4 § och 10 § Olovlig förtäring av alkoholdrycker inom
trafikföretags område eller färdmedel

 1000

4 5 § 1 p och 10 § Olovligt beträdande av spårområde för tun-
nelbana eller spårväg

 1000

5 5 § 2 p och 10 § Olovligt beträdande av spårfordons utsida  1000

6 6 § 2 p och 10 § Otillåten rökning  1000

7 6 § 3 p och 10 § Förorening eller nedskräpning på färdmedel
eller inom trafikföretagets område

   500

8 6 § 4 p och 10 § Olovligen skaffat sig tillträde till område
innanför ingångsspärr till tunnelbana utan
att kunna uppvisa giltigt färdbevis

 1000
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Brott mot Järnvägslagen (2004:519)

Nr Brott mot Ledtext  Bot 

1 9 kap 1 § och
10 kap 4 §

Olovligt beträdande av spårområde för järn-
väg

1000
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Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Tabeller för beräkning av ordningsbot

Begränsningar och villkor
Föreläggande av ordningsbot för smuggling och tullbrott får utfärdas en-
dast om den misstänkte är att anse som resande eller sådan besättnings-
man som avses i 3 kap. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import,
m.m. och gärningen avser införsel av i tabellerna angivna varor

• från en stat som inte är medlem i Europeiska unionen, eller

• från en stat som är medlem i Europeiska unionen av en person som
inte uppfyller ålderskraven för införseln.

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellerna upptagna varuslagen skall
ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna belop-
pen adderas förutsatt att summan därvid inte blir större än 4000 kr.

Förverkande enligt 16 § lagen om straff för smuggling av vara som varit
föremål för brott skall samtidigt föreläggas den misstänkte till godkän-
nande. Ärendet skall överlämnas till åklagaren om ett förverkande be-
döms som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om värdeförver-
kande eller förverkande av hjälpmedel enligt 17 § nämnda lag.

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 4 § Smuggling, ringa brott Se tabell

2 9 § Tullbrott, ringa Se tabell

Spritdrycker Vin

Antal liter för mycket Bot Antal liter för mycket Bot

högst 1   500 högst 2   500

Däröver, högst 3 1000 Däröver, högst 6 1000

Däröver, högst 5 1500 Däröver, högst 10 1500

Däröver, högst 7 2000 Däröver, högst 14 2000

Däröver, högst 9 2500 Däröver, högst 18 2500

Starköl Cigaretter, cigariller, cigarrer

Antal liter för mycket Bot Antal för många Bot

högst 5 500 högst 200   500

Däröver, högst 10 600 Däröver, högst 600   600

Däröver, högst 20 800 Däröver, högst 1000 1000

Däröver, högst 30 1000 Däröver, högst 1600 1500

Däröver, högst 50 1500 Däröver, högst 2200 2000

Däröver, högst 70 2000 Däröver, högst 2800 2500

Däröver, högst 90 2500
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Brott mot sjötrafikförordningen (1986:300)

Nr Brott mot Föreläggande får endast avse Bot

1 5 kap 1 § 1 st 1 p 
och 2 st

Underlåtenhet att vid framförande av båt följa
internationella sjövägsregler om ljus, signal
eller om trafikseparering

 1200

2 5 kap 1 § 1 st 3 p 
och 2 st  samt 
Länsstyrelses 
föreskrifter

Hastighetsöverträdelse till sjöss med båtupp
till 5 knop  ...............................................

6–10 knop ................................................

11–15 knop ..............................................

16–20 knop ..............................................

21–25 knop...............................................

1000

1500

2000

2500

3000

3 5 kap 1 § 1 st 3 p 
och 2 st  samt 
Länsstyrelses 
föreskrift

Förseelse mot förbud mot ankring av båt 1000

4 5 kap 1 § 1 st 3 p 
och 2 st samt 
Länsstyrelses 
föreskrift

Förseelse mot förbud att utnyttja vatten-
område för båttävling, vattenskidåkning, dyk-
ning eller liknande sporter

 1000

  5 5 kap 1 § 1 st 3 p 
och 2 st samt 
Länsstyrelses 
föreskrift

Förseelse mot förbud som avser rätten att
använda ett vattenområde för trafik med far-
tyg där föreskriften är utfärdad av miljöskäl,
säkerhetsskäl eller för att skydda fisket eller
anläggningar för vattenbruk

 1000

6 5 kap 1 § 1 st 5 p 
och 2 st samt 3 
kap 5 §

Otillåten förtöjning av båt vid fyrar, sjö-
märken eller andra säkerhetsanordningar

 1000

7 5 kap 1 § 1 st 5 p 
och 2 st samt 3 
kap 6 §

Underlåtenhet att anmäla händelse som lett
till att en fyr, ett sjömärke eller någon annan
säkerhetsanordning har skadats eller rubbats

 1500

8 5 kap 1 § 1 st 3 p 
och 2 st samt
Sjöfartsverkets 
föreskrift 1994:21 
3 kap

Genomfart med båt i strid med sjöfartsverkets
föreskrifter för sjötrafiken i vissa områden

 1000
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Brott mot vattenskoterförordningen (1993:1053)

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 2 § och 
5 § 1 st

Fört vattenskoter inom vattenområde där sådan farkost
inte fått framföras

1000
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Brott mot lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 10 kap 1 § Uteblivit från mönstring eller annan utredning 500
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Lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 7 § Uppsåtligen kört moped klass I utan att vara behörig
till det

1800

2 7 § Uppsåtligen kört terrängskoter utan att vara behörig till
det

1800

6  SFS 2006:1119–1141
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Brott mot lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa 
tunga fordon

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 27 § 2 st 
och 33 §

Ej medfört bevis om betald vägavgift eller ej visat upp
detta på begäran av polismyndighet (förare)

3000
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Brott mot förordning (2002:713) om försöksverksamhet 
med varierande högsta tillåtna hastighet

Överskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

• föreskrift avseende hastighet som har meddelats av Vägverket med
stöd av 3 § förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varie-
rande högsta tillåtna hastighet.

• Regler om ansvar finns i 6 § förordningen (2002:713) om försöksverk-
samhet med varierande högsta tillåtna hastighet.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n
gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller
för vägen skall ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för for-
donet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen.

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt
beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr 1 Bot när begränsningen är

Överträdelse km/tim 50 km/tim eller lägre högre än 50 km/tim

  1–10 2 000 1 500

11–15 2 400 2 000

16–20 2 800 2 400

21–25 3 200 2 800

26–30 3 600 3 200

31–35 4 000 3 600

36–40 4 000 4 000

41–50 till åklagare 4 000

                51– till åklagare till åklagare
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Bilaga 25

Brott mot förordning (1998:786) om behöriga 
myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

Ansvar för förare enligt 5 §

Med beteckningarna EEG 684/92, 881/92, 3118/93, EG 12/98 samt 917/
2002 avses Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om
gemensamma regler för internationell persontransport med buss,

Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till
marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från
en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters
territorium,

Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förut-
sättningarna för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg
i en medlemsstat där de inte är etablerade,

Rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren
för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på
väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande respektive
överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG

Nr Brott mot Ledtext Bot

1 Artikel 3a.3 
tredje 
meningen
EEG 684/92

Ej medfört/visat upp gemenskapstillstånd
(persontrafik)

3 000

2 Artikel 15 
EEG 684/92

Ej medfört/visat upp tillstånd/kontrolldokument
(linjetrafik/tillfällig trafik, person)

3 000

3 Artikel 5.4 
EEG ’881/92

Ej medfört/visat upp gemenskapstillstånd
(godstrafik)

3 000

4 Artikel 5
EEG 12/98

Ej medfört/visat upp gemenskapstillstånd
(cabotage, persontrafik)

3 000

5 Artikel  6
EEG 12/98

Ej medfört/visat upp kontrolldokument/färdblad
(cabotage, tillfällig trafik, person)

3 000

6 Artikel 18
917/2002/EG

Ej medfört/visat upp tillstånd/kontrolldokument
(kontrolldokument ” Interbuss”, person)

3 000

7 Artikel 20
917/2002/EG

Ej medfört/visat upp tillstånd (Interbuss, tillfällig
internationell trafik, person)

3 000


