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Abstract 

Första försöket med trafiksäkerhetskamera i Sverige genomfördes 1989-1992 och senare 

gjordes försök på 14 sträckor mellan 2001 och 2002. Fram till 2007 skall 700 nya kameror 

sättas upp. Dessa skickar informationen direkt via kabel till Kiruna istället för att Polisen tar 

ur kamerorna och därefter behandlar informationen som var fallet med de gamla 

kameraskåpen. Ansvaret för överträdelsen som registreras i kamerorna bygger på att föraren 

kan identifieras och därefter bötfällas. Det finns problem med detta system då det finns 

personer som undandrar sig lagföring genom att dölja sitt ansikte eller köra någon annans bil 

ex. Vi ville sätta oss in i hur ett ägaransvar skulle kunna se ut och vad det finns för fördelar 

respektive nackdelar med en eventuell implementering. För att få fram information till en 

adekvat jämförelse tog vi kontakt med Anders Drugge, sektionschef på Kirunaenheten. Vi 

fördjupade oss i SOU 2005:83 om ägaransvar vid trafikbrott, men även olika betänkande och 

propositioner. I vårt resultat fick vi fram de olika problem ett införande av ägaransvar skulle 

innebära. Ett strikt ägaransvar skulle strida mot svensk rättstradition. Det är inte utan 

svårigheter som man kan införa ett ägaransvar. Det är mycket som man måste ta hänsyn till. 

Hur förhåller sig ett ägaransvar till våra nuvarande lagar? Att införa ett strikt ägaransvar 

skulle bl.a. innebära en konflikt mot europakonventionens artikel 6. Att införa en 

administrativ sanktionsavgift skulle bl.a. innebära att man måste avkriminalisera 

hastighetsöverträdelser. 
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1. Inledning 

I det här inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden, syftet och frågeställningar 

vad det gäller vårt arbete om ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll) – ägaransvar. I nästa 

kapitel får ni information om hur de fungerar för att få en så tidig insikt som möjligt. Detta 

för att ni senare skall få förståelse för vilka komplikationer som finns när det gäller 

straffansvaret. 

 

1.2 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om ATK på den grunden att det finns problem med nuvarande system 

med ett icke ägaransvar. Problemet som finns idag är att det krävs att föraren är identifierad 

vilket innebär att det är väldigt lätt att undkomma böter. Det räcker att man skyler sitt 

ansikte. Antingen genom att man fäller ner solskyddet eller att man täcker sitt ansikte med 

exempelvis sin hand. 

Första försöket med trafiksäkerhetskamera i Sverige genomfördes 1989-1992. 1998 

etablerades en provsträcka i Iggesund. 2001-2002 pågick försöksverksamhet på 14 sträckor 

i landet. 

 

Polisen ansvarar för verksamheten vid enheten i Kiruna som omfattar utredning av ärenden 

och styrning av trafiksäkerhetskamerorna. När det gäller skyltning av vägsträckorna, 

placeringen av trafiksäkerhetskamerorna och styrningen av dem så har Vägverket och 

Polisen ett gemensamt ansvar. När det gäller styrningen av kamerorna tar man hänsyn till 

bland annat trafikvolym, trafikrytm och ökad trafik under storhelger. Vägverket äger 

trafiksäkerhetskamerorna och ansvarar för etablering, drift och underhåll.1 

 

 

                                                
1 http://www.vv.se/templates/page3____15971.aspx 
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Syftet med ATK kamerorna är i grunden inte att man ska lagföra så många 

hastighetsöverträdare som möjligt utan det är att minska hastigheten på våra vägar. Men 

detta till trots så kan man inte ignorera problemet med att man genom ett enkelt knep kan 

undkomma lagföring. 

Detta är ett arbete som ligger i tiden och fler och fler kameror sätts upp längs de svenska, 

mest olycksdrabbade, vägarna. Det är även något som alla bilister påverkas av på ett eller 

annat sätt genom att antingen direkt bötfällas för hastighetsöverträdelse men även att 

hastigheten sänks generellt på vägavsnitten där kamerorna finns. 

För närvarande är det ca 60-70% av alla registrerade överträdelser som medför ett 

straffansvar2. Orsaken är som ovan nämnt, identifikationsproblem. Detta är en låg siffra 

vilket har bidragit till att vi vill fördjupa oss i vad ett ägaransvar skulle innebära när det 

gäller ATK. 

Vi har här valt att berätta vad en automatisk trafiksäkerhetskamera är och hur den fungerar, 

när ni har läst igenom detta och lärt er det så går vi vidare till hur ett införande av 

ägaransvar skulle kunna se ut. 

 

1.3 Så fungerar de nya trafiksäkerhetskamerorna 

Trafiksäkerhetskameran är ett skåp som innehåller ett mätsystem bestående av olika 

komponenter. Skåpet kan man montera på olika sätt beroende på hur trafikintensiteten osv. 

ser ut. 

Mätsystemet i trafiksäkerhetskameran består av: 

• Radarsensor som mäter hastigheten.  

• Digitalkamera som fotograferar fordon, registreringsskylt och förare, allt i ett kort 

givetvis.  

• Fotoblixt.  

• Dator för styrning av systemets olika funktioner och överföring av bild- och 

mätinformation. 

                                                
2 Anders Drugge Sektionschef ATK sektionen i Kiruna 
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Med hjälp av radar så mäter man fordonets hastighet. Om den överstiger gällande 

hastighetsgräns tas automatiskt en bild av fordonet, föraren och registreringsskylten. Bilden 

kompletteras med information om bland annat tid, plats och fordonets hastighet. Denna 

information krypteras och skickas sen automatiskt till Centrala Utredningsenheten (CUE) i 

Kiruna. 

Trafiksäkerhetskamerans mätsystem innehåller teknik som kan mäta trafikflöden och 

registrera tid och hastighet för förbipasserande fordon även när den inte är aktiverad 

(kamerorna aktiveras under de perioder då olycksrisken är som störst, dock fungerar den 

dag som natt under årets alla dagar). Denna information blir underlag i 

trafiksäkerhetsarbetet som kommer alla trafikanter tillgodo.3 

 

1.4 Var finns kamerorna? 

Trafiksäkerhetskamerorna är placerade på de mest olycksdrabbade vägarna i landet. De 

placeras där för att få ner hastigheten och för att rädda liv. Hastigheten är den faktor som 

har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får.  

Om alla höll hastighetsgränserna skulle mer än 100 liv sparas per år. Varje sänkning av 

medelhastigheten med 1 km/tim sparar 25 liv/år4. 

Självfallet så har inte trafiksäkerhetskamerorna ersatt Polisens jobb med att få ner 

hastigheterna på våra vägar utan detta är ett komplement till Polisens övriga 

trafikövervakning (t.ex. Pilotbil, laser, radar och övriga trafikkontroller).  

ATK-systemet gör även att Polisen kan inrikta sig på andra frågor och problem på våra 

vägar som t.ex. rattonykterhet. 

 
 
 

                                                
3  http://www.vv.se/templates/page3____15965.aspx  (061030) 
 
4  http://www.vv.se/templates/page2_2____16247.aspx (061030) 
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Under 2006 etableras 700 nya trafiksäkerhetskameror fördelade på 103 sträckor och 190 

mil väg över hela landet5. 

                                                
5 Anders Drugge Sektionschef ATK sektionen i Kiruna 
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Vägsträckorna är skyltade 

Vägmärken informerar trafikanterna om att automatisk trafiksäkerhetskontroll sker på den 

aktuella sträckan. Trafiksäkerhetskamerorna kan vara fast placerade vid vägkanten eller 

monterade i en polisbuss eller släpvagn som kan placeras på olika platser. 

 

 
                                   Skylten är placerad där kamerorna finns. 

         Detta för att man inte ska överraskas av kameran. 

 

  

Enligt Anders Drugge som är sektionschef och har det övergripande ansvaret över ATK 

sektionen i Kiruna så fungerar systemet bra. Det finns ingen teknisk begränsning på 

kamerorna utan dem kan vara igång dygnet runt. Men att ha kamerorna igång dygnet runt är 

inget mål i sig. Målet är inte att lagföra så många som möjligt utan det är att få ner 

hastigheten på våra vägar. Som klok billist så ska man betrakta kamerorna som aktiverade 

dygnet runt. 
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1.5 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att se om man kan implementera ägaransvar istället för ett 

föraransvar (som nu råder). Vi vill fördjupa oss i olika sorters lösningar för att se om vi kan 

finna en lösning som innebär att det ej längre går att undkomma lagföring genom att 

exempelvis skyla sitt ansikte. 

Vi vill fördjupa oss i ämnet för att detta intresserar oss och att det skulle innebära stora 

förändringar ifall ett ägaransvar på dessa överträdelser skulle införas. Är ägaransvar svaret 

på problemen? 

 

1.6 Frågeställningar 

Ett ägaransvar kan vara utformat på många sätt, men de tre vi har valt att fokusera oss på är: 

1. Vad ett strikt ägaransvar skulle innebära? 

2. Vad ett ägaransvar med administrativ sanktionsavgift skulle innebära? 

3. Vad ett ägaransvar med möjlighet till föraransvar skulle innebära? 
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1.7 Tillvägagångssätt 

För att få reda på hur ATK-kamerorna fungerar så har vi sökt informationen på vägverkets 

hemsida. Vi har haft en telefonintervju på ca.30 minuter med Anders Drugge på 

Kirunaenheten (den enhet i Kiruna dit all information ang. överträdelsen sänds från 

kameran) angående ATK med inriktning på ägaransvar. Vi har även fördjupat oss i Statens 

offentliga utredningar 2005:86 som behandlar ägaransvar vid trafikbrott. Vi har tagit del av 

Vägverkets betänkande om ägaransvar på Internet. På vår resultatdel har vi ställt upp olika 

förslag som har debatterats i SOU 2005:86 samt diskuterat oss fram till ett eget förslag som 

vi sedan granskat. Vårt diskussionskapitel kommer att vara omfattande där vi behandlar 

våra egna reflektioner parallellt med vad vi fått fram i intervjuer och undersökningar samt 

doktrin. Vi har gått igenom nuvarande lagstiftning, på Internet och i lagboken, där 

ägaransvar är infört för att se om man kan göra paralleller till ett eventuellt ägaransvar när 

det gäller ATK. 
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2. Begrepp 

I detta kapitel kommer vi att ta upp och beskriva olika begrepp och ord som vi använder oss 

av i arbetet. 

Nollvisionen – Riksdagen beslutade hösten 1997 i enlighet med regeringens förslag att det 

långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas till följd 

av trafikolyckor inom vägtransportsystemet6. ATK-kamerorna är ett led i Nollvisionen. 

Givetvis går det inte att helt förhindra att trafikolyckor inträffar, eftersom människor gör 

misstag. Nollvisionen handlar därför om att allt ska göras för att olyckor inte får svåra 

följder. Riksdagen har beslutat att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige. Alla som utformar, planerar och använder vägarna har ansvar för att visionen 

förverkligas7. 

Föraransvar- Innebär i detta fall att föraren identifieras via bilden från kameran. Det spelar 

alltså ingen roll vem som är ägaren till bilen om föraren kan identifieras. Då bötfälls denne 

som ansvarig för sin överträdelse. Det kan liknas med föraransvar enligt 

fordonsförordningen 11kap 5§ 2stycket där det står att i de fall där föraren känt till att det 

förelegat hinder för att använda fordonet men ändå använt det döms till penningböter. Om 

ex en person lånar en bil mitt i vintern som det är sommardäck på så blir det inte enbart 

ägaren som får böta för detta utan även föraren om denna visste att det var sommardäck på 

fordonet men trots detta brukat fordonet. 

Ägaransvar – Som tidigare nämnts så tas en bild som skickas med information om tid och 

plats till Kirunaenheten som sedan granskar bilden för att utläsa om det går att lagföra 

personen, som kört för fort, eller inte. Går det ex. enbart att utläsa registreringsskylten och 

vad det är för bil men inte förarens identitet, då skulle ett ägaransvar innebära att ägaren till 

den aktuella bilen skulle bli straffansvarig. Detta oavsett om det är ägaren som kört bilen 

eller ej. Detta är ett sätt att hårdra ägaransvar, men för att ni som läsare skall få förståelse 

om vad det innebär.   

                                                
6 Prop 2003/04:160 sid 1 
7 http://www.vv.se/templates/page3____630.aspx (061101)  
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Detta kan jämföras med ex. straffansvar enligt fordonsförordningen etc. I denna lag finns 

det i 11kap 5§ 1stycket utställt ett ägaransvar för ex beskaffenhet och utrustning. Detta kan 

gälla vinterdäck, lampor mm som gör att fordonet inte är tillförlitligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt8.  

Om vi ponerar att det inte är ägaren som framför fordonet med dessa brister utan en annan 

person så kan ändå ägaren ställas till ansvar för detta på grund av att han eller hon 

”underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra 

att fordonet används i strid mot…” Detta kan gälla som vi beskrev ovan, utrustning på 

bilen, körförbud etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Trafikförfattningar 2006 
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3. Resultat 

Eftersom införandet av ATK är ett led i Nollvisionen är syftet med dessa att minska antalet 

döda och skadade i trafiken på de mest olycksdrabbade vägsträckorna. De utvärderingar 

som gjorts sedan införandet av ATK visar att hastigheten har reducerats, vilket räddar liv9.  

Det finns emellertid problem med dagens system med straffrättsligt föraransvar för 

hastighetsförseelser. Dessa kräver att fordonets förare identifieras på de tagna bilderna, 

vilket har visat sig både svårt och tidskrävande. Frågan har således uppkommit under vilka 

förutsättningar det är möjligt att överflytta ansvaret för trafikförseelser som kan upptäckas 

genom ATK på fordonsägaren och vad detta skulle få för konsekvenser.  

 

3.2 Inledning 

För att koppla tillbaka till det som vi skrev i Inledningen på sidan 1 väljer vi här att berätta 

lite om bakgrunden och de problem med ett föraransvar som finns idag. Vi kommer här att 

framföra olika alternativ som lyfts fram i debatten om ägaransvar och kommer sedan att 

granska dessa kritiskt. 

3.3 Alternativ för införande av ägaransvar 

Förslag 1 

 

Ett alternativ som har framförts är att göra fordonets ägare straffrättsligt ansvarig för 

hastighetsöverträdelsen. Detta ansvar skulle alltså inträda oberoende av ägarens uppsåt eller 

oaktsamhet. 

 

Följder av förslag 

 

Detta alternativ skulle strikt strida mot de principer som den svenska straffrätten bygger på 

och mot svensk rättstradition. Ett system där ägaren görs straffrättsligt ansvarig för en 

hastighetsöverträdelse även om han eller hon inte har fört fordonet skulle inte anses som ett 

                                                
9 SOU 2005:86 s.281 
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tillfredsställande alternativ. Detta skulle utsätta medborgare för onödiga risker att dömas, 

till trots att de inte framfört fordonet, och heller inte kunnat få uttala sig om vem som kört 

fordonet vid den aktuella tidpunkten. De fördelar som detta system skulle kunna ge är 

förstås att handläggningstiden skulle förkortas betydligt. Det enda som krävs är att 

registreringsskylten syns på det tagna kortet samt att den överensstämmer med fordonet, 

detta för att utesluta att bilen är falskskyltad etc. Sedan gäller det att se i vägtrafikregistret 

vem som är registrerad ägare till bilen och därefter bötfälla denna.  

  

Förslag 2 

 

Ett annat alternativ som framförts är att ersätta bötesstraffet för hastighetsöverträdelserna 

med en administrativ sanktionsavgift som fordonets ägare skulle vara skyldig att betala på 

samma sätt som i dag gäller för felparkeringsavgifter10. Likheter kan här ses med förslag 1 

men med den stora skillnaden att det blir en avgift och inte ett bötesstraff. 

 

Följder av förslag 

 

Att ersätta ett bötesstraff med en avgift förefaller heller inte helt enkelt. Ett bötesstraff är 

som det låter, ett straff och en avgift är en avgift. Ett straff som någon dömts till registreras 

i brottsregistret medan en avgift gör det inte. Ett straff ter sig också mer rätt att använda då 

en hastighetsöverträdelse oftare påkallar ett mer trafikfarligt beteende än ex. en felparkering 

som föranleder en avgift. 

 

Ett straff anses också ge en repressalie av högre dignitet, än en avgift, från samhällets sida. 

En avgift skulle innebära att hastighetsöverträdelser oavsett om det tas med laser eller 

genom ATK skulle avkriminaliseras i och med att ett straff inte är aktuellt. 

 

 

 

 

                                                
10 SOU 2005:86 s.13 
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Förslag 3 

 

Ett alternativ som vi anser kunna fungera är att om en bil ”fastnar” i kameran och det ej går 

att se vem som har kört fordonet så blir det ägaren som betalar. Ägaren får en möjlighet att 

tala om vem det är som kört fordonet. Om ägaren vägrar detta så utfärdas en avgift och inte 

en bot till ägaren. Om ägaren däremot berättar vem det var som körde fordonet den aktuella 

tidpunkten så blir det föraren och inte ägaren som får betala en avgift. Denna avgift är att 

likställas med en parkeringsavgift. Vid felparkering spelar det ingen roll vem som kört 

fordonet. Det blir ägaren som får betala avgiften ändå. Enda skillnaden är att i detta förslag 

så har ägaren en möjlighet att berätta vem det var som körde fordonet.  

 

Om ägaren berättar vem det var som körde fordonet den aktuella tidpunkten och föraren 

nekar så blir det ägaren som får betala avgiften. Detta förslag har alltså stora likheter med 

just parkeringsavgifterna men där skillnaden är att ägaren får en möjlighet att slippa 

avgiften. Skulle det vara så att hastigheten skulle överstiga gränsen för vad gäller ett 

körkortsingripande och föraren inte är känd så skulle givetvis inte ägaren ta denna smällen 

då vi anser att man ej kan dra in någons körkort på denna grund. 

 

Följder av förslag 

 

Dock så föreligger det även vid detta alternativ problem. Det är inte alltid som man kan 

vara säker på vem som har kört ens fordon vid just den aktuella tidpunkten. Säg t.ex. att en 

far lånar ut bilen till sin son och hans vänner. Hur kan då pappan med hundra procent 

säkerhet säga att det var hans son som körde bilen vid den aktuella tidpunkten? Pappan kan 

trots att han försöker göra rätt för sig tvingas att betala avgiften. 

 

Detta alternativ strider även mot europakonventionen artikel 6 om mänskliga rättigheter. 

Konventionen kräver, i tillämpad form, att ägaren ges möjlighet att anföra skäl grundade på 

subjektiva förhållanden för att undgå ansvar, och detta oavsett om ansvaret utkrävs i form 

av böter eller avgifter. En regel om straffsanktionerad upplysningsskyldighet måste därför 

uttryckligen undanta dessa fall. Av det skälet kan det ifrågasättas om en sådan regel medför 
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några större effektivitetsvinster i trafikövervakningen och om den har någon betydelse för 

trafiksäkerheten. 

 

3.4 Fördel eller nackdel? 

 

Den främsta fördelen med ett ägaransvar, oavsett formen, är att ett ägaransvar medför stora 

effektivitetsvinster i trafikövervakningen, eftersom hastighetsförseelser då blir betydligt 

enklare och mindre kostsamma att handlägga. 

 

Detta är dock tvetydigt enligt Vägverkets betänkande11. Under år 2005 uppgick det totala 

antalet utredningsärenden där folk gjorde gällande att de uppgifterna om registrerad ägare i 

vägtrafikregistret inte stämde med verkliga förhållanden till ca 2400 st. 

 

Om även hastighetsöverträdelser skulle innefattas som ansvar för ägaren skulle förmodligen 

antalet utredningar öka i antal. Eftersom de förpliktelser som följer av ett registrerat 

fordonsinnehav, och som redan i dag är ganska betungande, skulle öka är det inte heller 

uteslutet att det kommer att ställas högre krav på Vägverkets utredning av de faktiska 

förhållandena i ett registreringsärende (även om någon fullständig civilrättslig prövning inte 

skall ske). Sett i ett större perspektiv skulle detta alltså i någon mån kunna motverka 

eventuella effektivitetsvinster i Polisens hantering av ärendena gällande 

hastighetsöverträdelser. 

 

Enligt verket är risken för ett körkortsingripande största anledningen till att personer inte 

gör sig skyldiga till allvarliga hastighetsöverträdelser. Det är även denna typ av 

hastighetsöverträdelser som generellt sett är de mest trafikfarliga. Om en typ av ägaransvar 

skulle införas där inte ett körkortsingripande inte blir aktuellt skulle detta förefalla ganska 

tandlöst. Vägverket vill att ett ägaransvar inte skall få begränsa möjligheterna till ett 

körkortsingripande. 

 

                                                
11 Betänkandet SOU 2005:86 Ägaransvar vid trafikbrott 
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Vägverket ställer sig till trots detta positiv till en utredning om ägaransvar där konkreta 

förslag föreslås. Om detta skulle innebära ett komplement till ett föraransvar skulle det på 

längre sikt innebära en positiv effekt på trafiksäkerheten. 

 

Enligt Anders Drugge som är sektionschef vid ATK sektionen i Kiruna så fungerar 

systemet med föraransvar bra. Ur ett ATK perspektiv så blir det enklare att utreda om det är 

ett ägaransvar. Men detta tycker inte Anders skulle vara förenligt med svenskt rättssystem. 

Anders har för närvarande inga förslag på hur ett införande av ägaransvar skulle se ut. 

Anders jobbar utifrån dem premisser som finns och det är föraransvar vilket han tycker 

fungerar bra. 
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4. Diskussion 

 

Vi ser tyvärr alldeles för många problem med att införa ett ägaransvar. Ett införande av 

ägaransvar står inte i proportion till vad det skulle innebära för rättsäkerheten i vårt land. 

Det skulle enligt ett förslag innebära att man hamnar i brottsregistret för en förseelse som 

någon annan har gjort vilket skulle bryta mot vår svenska rättstradition.  

Att sänka hastigheten på vägarna för att rädda liv måste vara utgångspunkten i all 

trafiksäkerhetsarbete. Det skulle därför bli svårt att försvara ett införande av ägaransvar på 

grund av att den största vinsten förmodligen skulle bli i effektivitet vid handläggning och 

utredning. För att inskränka på vittnesplikten, europakonventionen mm. så måste detta 

kunna innebära att det räddar liv och minskar antalet olyckor. Det är därför svårt att 

försvara ett införande av ägaransvar i detta avseende då det ännu är väldigt vagt huruvida 

en implementering skulle innebära en stor förändring vad gäller hastighetssänkning i stort. 

De resultat man redan nått med ATK torde vara tillfredsställande nog. En utbyggnad av 

nuvarande system med övervakning av fler vägavsnitt anser vi borde vara en bättre lösning. 

Det går heller inte att låta bli att tänka på de ”notoriska” fortkörare som genom ett enkelt 

handgrepp döljer sitt ansikte och därmed undandrar sig lagföring. Ett ägaransvar skulle 

därmed innebära att man kommer åt dessa personer. Problemet blir då att införa ett 

ägaransvar som inte i alltför stor utsträckning inkräktar på de mänskliga rättigheter och den 

svenska rättssäkerheten. Det går heller inte att blunda för det faktum att de notoriska 

fortkörarna kanske skulle finna andra vägar för att undandra sig ansvar. Ett sätt som detta 

skulle kunna visa sig på är att de skriver över sin egen bil på en underårig person eller en 

person utan finansiellt underlag för att kunna betala. Ett led i införandet av ägaransvar 

skulle då innebära att detta beteende skulle vara förenat med straff eller en sanktion av 

något slag.  

Om man sedan fortsätter så kommer det alltid finnas utvägar att ta för att inte ”åka dit” 

eftersom det endast är mekaniska plåtskåp och inga människor vi använder oss av. Vi 

tänker exempelvis på manipulering av registreringsskyltar som speglar tillbaka ljus från 

fotoblixtar men som ser vanliga ut vid ex. en besiktning eller en rutinkontroll vid vägen av 
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Polisen. Även om det redan finns ett straff för att manipulera nummerskylten så skulle 

upptäcktsrisken vara alltför liten och straffet alltför okännbart i förhållande till 

hastighetsöverträdelsen. 

Längs vägen av alla förändringar och de kommande eftersvallningar, i form av nya lagar 

som biträder ägaransvaret mm. så kan syftet med kamerorna komma i skymundan, 

nämligen att sänka hastigheten och därmed rädda liv. I ett intrasslande av juridik och 

byråkrati och allt arbete som kommer förebringas innan ett ägaransvar kan införas kan lätt 

syftet glömmas bort.  

Ett införande enligt de alternativ, ovan beskrivna i resultat, skulle innebära ett stort ingrepp 

i rättssäkerheten och skulle medföra ett flertal förändringar i den svenska lagstiftningen. 

Nya klausuler och paragrafer måste införas samtidigt som dessa måste efterlevas på ett 

säkert sätt.  

Kostnaderna kan man i många fall ställa i proportion till syftet, men i detta fall kan det vara 

svårt att göra eftersom syftet handlar om att rädda liv. Skulle införandet av ägaransvar 

innebära att liv räddas varje år känns det moraliskt fel att diskutera kostnader. En fråga som 

inte heller får negligeras är folkets inställning till ett införande av ägaransvar. Det kan bli 

svårt att uppmärksamma vanligt folk om att ett ägaransvar räddar liv när de istället kanske 

tänker på sin egen situation och ekonomi. 
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