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Svensk författningssamling 

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

Beslutade den 18 september 2019 

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket 

rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om 

ordningsbot för vissa brott1 att bilagorna 2, 4.1, 4.2, 10 och 16 ska ha 

följande lydelse. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2019. 

PETRA LUNDH 

Marie-Louise Ollén 

1 Föreskrifterna senast ändrade 2018:1557. 
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SFS Bilaga 2 

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) 
 

 

 

Regler om fordons utrustning 
 

Ansvar enligt 8 kap.9 § 
 

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som 

tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter). 

 
 

Nr Bristfällighet Bot 

1.1 Varningstriangel saknas vid färd 500 
 

   

2.31 Vindruta är bristfällig 500 
 

   

14.2 5 kap. 7 § Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighets-

bevis eller bestyrkt avskrift därav vid person-

befordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen 

(2009:211) 

500 
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SFS     Bilaga 4.1 

Brott mot lagen (2019:370) om fordons registrering och användning 
 

 

 

Ansvar enligt 23 § 
 

Nr  Brott  

mot 

Ledtext Bot 

1 5 § Bil, motorcykel, moped klass I, traktor, 

terrängmotorfordon, motorredskap klass I och klass II 

(i föreskrivna fall) brukats oregistrerad  

2 500 

2 5 § Släpfordon brukats oregistrerat som dras av bil  

eller släpvagn som dras av traktor skatteklass I, 

motorredskap klass I alternativt tung terrängvagn  

eller släpvagn som dras av motorredskap klass II i 

föreskrivna fall  

 

med en totalvikt om  

 

3,5 ton eller mer…………………………………….  

 

mer än 750 kg men mindre än 3,5 ton……………… 

 

750 kg eller mindre………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800 

 

1 300 

 

800 

3 10 § Avställt motordrivet fordon brukats med en totalvikt  

 

över 3,5 ton………………………………………… 

 

under 3,5 ton………………………………………. 

 

 

2 000 

 

1 200 

4 10 § Avställt släpfordon brukats med en totalvikt om  

 

3,5 ton eller mer……………………………………. 

 

mer än 750 kg men mindre än 3,5 ton……………... 

 

750 kg eller mindre………………………………… 

 

 

1 500 

 

1 000 

 

500 

5 11 § Motordrivet fordon brukats utöver de begränsningar 

som gällt för fordonets brukande med stöd av 

saluvagnslicens 

1 200 

6 11 § Släpfordon brukats utöver de begränsningar som gällt 

för fordonets brukande med stöd av saluvagnslicens 

800 
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SFS Bilaga 4.2 

Brott mot förordningen (2019:383) om fordons registrering och 

brukande 
 

 

 

Ansvar enligt 12 kap. 1 § 

Nr Brott 

mot 

Ledtext Bot 

1.1 2 kap. 13 §  

1 st. 

Utländskt fordon brukats i internationell 

vägtrafik utan att vara registrerat i annat land 

2 500 

1.2 2 kap. 15 § Registrerat fordon brukats i internationell 

vägtrafik utan att fordonet är försett med 

registreringsskylt 

2 500 

1.3 2 kap. 16 § Registrerat fordon brukats i internationell 

vägtrafik utan att fordonet är försett med 

nationalitetsmärke 

500 

1.4 3 kap. 5 § Fordon brukats utan att det varit försett med 

registreringsskyltar i föreskriven ordning 

2 500 

1.5 3 kap. 7 § 

1 st. 

Registreringsskylt under färd dold så att den 

inte går att avläsa eller inte väl synlig  

2 500 

1.6 3 kap. 7 § 

1 st. 

Registreringsskylt under färd inte i sådant 

skick att den lätt kan avläsas  

1 500 

1.7 3 kap. 7 § 

3 st. 

Otillåtet tecken eller märke satts fast på 

registreringsskylt  

500 

1.8 3 kap. 17 § 

1 men. 

Fordon brukats med provisoriska 

registreringsskyltar trots att ersättningsskyltar 

erhållits 

500 

1.9 3 kap. 18 § 

jfr med 

3 kap. 5 §  

Fordon brukats utan att det varit försett med 

ersättningsskyltar/provisoriska skyltar i 

föreskriven ordning  

2 500 

1.10 3 kap. 18 § 

jfr med 

3 kap.7 § 

1 st.  

Ersättningsskylt/provisorisk skylt under färd 

dold så att den inte går att avläsa eller inte väl 

synlig 

2 500 

1.11 3 kap. 18 § 

jfr med 

3 kap.7 § 

1 st.  

Ersättningsskylt/provisorisk skylt under färd 

inte i sådant skick att den lätt kan avläsas 

1 500 

1.12 3 kap. 18 § 

jfr med 

3 kap. 7 § 

3 st.  

Otillåtet tecken eller märke satts fast på 

ersättningsskylt/provisorisk skylt  

500 

1.13 9 kap. 3 § 

1 st. 

Fordon brukats med stöd av saluvagnslicens 

utan att vara försett med saluvagnsskylt (utan 

registreringsskylt) 

2 500 

1.14 9 kap. 3 § 

1 st 

Fordon brukats med stöd av saluvagnslicens 

utan att vara försett med saluvagnsskylt (med 

registreringsskylt) 

500 

1.15 9 kap. 6 § 

1 st. jfr 

med 3 kap. 

7 § 1 st.  

Saluvagnsskylt inte väl synlig/inte i sådant 

skick att den lätt kan avläsas/under färd dold 

så att den inte går att avläsa (med 

registreringsskylt) 

500 

1.16 9 kap. 6 § 

1 st. jfr 

med 3 kap. 

7 § 1 st.  

Saluvagnsskylt under färd dold så att den inte 

går att avläsa eller inte väl synlig (utan 

registreringsskylt) 

2 500 
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SFS  

 

Ansvar enligt 12 kap. 2 § 1 st. 
 

Nr Brott mot Ledtext Bot 

2.1 2 kap. 14 § Brukat fordon i internationell vägtrafik 

utan att medföra registreringsbevis (gäller 

inte fordon registrerade i Danmark, Norge 

eller Finland) 

1 000 

 

  

Nr Brott mot Ledtext Bot 

1.17 9 kap. 6 § 

1 st. jfr med 

3 kap. 7 §  

1 st.  

Saluvagnsskylt under färd inte i sådant 

skick att den lätt kan avläsas (utan 

registreringsskylt) 

1 500 

1.18 9 kap. 6 § 

1 st. jfr med 

3 kap. 7 § 

3 st.  

Otillåtet tecken eller märke satts fast på 

saluvagnsskylt 

500 

1.19 11 kap. 10 § 

jfr med 

3 kap. 5 § 

Fordon brukats utan att det varit försett 

med personliga skyltar i föreskriven 

ordning 

 

2 500 

1.20 11 kap. 10 § 

jfr med 

3 kap. 7 § 

1 st.  

Personlig skylt under färd dold så att den 

inte går att avläsa eller inte väl synlig 

2 500 

1.21 11 kap. 10 § 

jfr med 

3 kap. 7 § 

1 st.  

Personlig skylt under färd inte i sådant 

skick att den lätt kan avläsas 

1 500 

1.22 11 kap. 10 § 

jfr med 

3 kap. 7 § 

3 st.  

Otillåtet tecken eller märke satts fast på 

personlig skylt  

500 
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SFS                       Bilaga 10 

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

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, 

ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och 

B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser. 

 

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till 

dessa kapitel. 

 
Ansvarskoder 
 

A – Avsändare 

B – Transportör, åkeri 

C – Förare 

D – Mottagare 

E – Annan besättningsmedlem 

F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer 

eller UN-tank, lossare) 

 

 
Ansvar enligt 16 § 3 st. 
 

Nr Inrikes 

transporter 

Internationella 

transporter 

Ledtext Bot 

1. Godsdeklaration 

1.1 5.4.0 

5.4.1 

8.1.2.1(a) 

Godsdeklaration saknas/ 

inte medförd 

C 4 000 

F 4 000 

     

12.8 5.1.2 

5.1.3  

5.2.1.3  

5.2.1.5 – 5.2.1.10 

5.5.3.4 

Annan föreskriven 

märkning saknas på 

kolli/overpack 

C 3 000 

F 3 000 

12.9 5.1.2 

5.1.3  

5.2.1.3  

5.2.1.5 – 5.2.1.10 

5.5.3.4 

Annan föreskriven 

märkning bristfällig på 

kolli/overpack 

A 4 000 

C 2 000 

F 2 000 

    

17.7 10.8  Övningskörning C 3 000 
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SFS                       Bilaga 16 

Brott mot ordningslagen (1993:1617) 

 

 

2 kap – Förseelser mot ordningsföreskrifter 
 

Nr Brott mot Ledtext Bot 

1 18 § 1 st och 

29 § 2 st 

Otillåtet intag eller otillåten förvaring av 

spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande 

preparat vid offentlig tillställning  

1 000 

 

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 

1 000 

1 800 

 

 

 

 

 

1 000 

 

4 kap – Förseelser i anslutning till kollektiv persontrafik 
 

Nr Brott mot Ledtext Bot 

3 4 § och 10 § Olovligt intag av alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat inom 

trafikföretags område eller färdmedel  

1 000 

4 5 § 1 p 

och 10 § 

Olovligt beträdande av spårområde för 

tunnelbana eller spårväg  

3 000 

5 5 § 2 p 

och 10 § 

Olovligt beträdande av spårfordons utsida 3 000 

6 6 § 2 p 

och 10 § 

Otillåten rökning 1 000 

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 

1 000 
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