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FÖRSLAG 

1.andsk:apsstyrelsen föreslår att delgivning av betalningsanmaning och betalnings
föreläggande enligt landskapslagen om parkeringsbot (15171) skall kunna ske per post 
som vanligt brev. 



Allmlln motivering 1 

ALLMÄN M011VERING 

1.Bakgrund 

I enlighet med landska.pslagen om parkeringsbot kan parkeringsbot utgå för 

överträdelse av bestämmelser om stannande och parkering av fordon. En parke1ings
övervakare eller ett övervakningsbiträde skall i sådana fall ge den försumlige en 

skriftlig anmaning att betala parkeringsboten inom en vecka. Om den försumlige 

underlåter att göra detta skall parkeringsbotens belopp höjas med hälften av den 

urspnmgliga botens belopp samt skall ett skriftligt betalningsföreläggande delges denne. 

Delgivning skall då ske i enlighet med bestämmelserna därom i 8 § lagen om delgiv

ning i förvaltningsärenden (FFS 232/66). I enlighet med sistnämnda lagrum anses en 

handling bevisligen ha delgivits först när den genom myndighetens försorg överlämnats 

med mottagningsbevis eller genom stämningsdelgivning. 
Den som är missnöjd med en parkeringsbot som sådan eller med förhöjning av 

dess belopp kan i enlighet med 10 § 1 mom. landskapslagen om parkeringsbot inom 

stadgad betalningstid inlägga en protest hos parkeringsövervakaren. Parkeringsöver
vakaren skall därefter utan dröjsmål pröva och avgöra ärendet och delge vederbörande 

sitt beslut. 

Rätten att uppbära parkeringsbot förfaller om inte delgivning skett inom tre 

månader från den dag ett parkeringsfel ägde rum. Den som gjort sig skyldig till 
parkeringsfel kan följaktligen genom att undgå delgivning också undgå betalnings

skyldighet. 

Polischefen har såsom parkeringsövervakare, i enlighet med 2 § landskapslagen om 

parkeringsbot, ett övergripande lednings- och tillsynsansvar i frågor om stannande och 

parkering av fordon. För sitt område har dock Mariehamns stad en särskild parkerings

övervakare. 

2. :Förslag 

Landskapsstyrelsen föreslår att en betalningsanmaning och ett betalningsföre

läggande skall kunna delges per post med vanligt brev i enlighet med 4 § lagen om 

delgivning i förvaltningsärenden. 

Tiden för att inlägga en protest enligt 10 § 1 mom. landskapslagen om parkerings

bot föreslås härvid räknas från det betalningsanmaningen eller betalningsföreläggandet 

bevisligen delgivits. Om betalningsanmaningen eller betalningsföreläggandet inte 

bevisligen delgivits börjar tide.n för inläggande av protest löpa från den dag den 

betalningsskyldige får kännedom om saken i samband med utmätning i ärendet. 



2 Allmän motivering 

Landskapsstyrelsen konstaterar att den förslagna ändringen av parkeringsbotssyste
met i mindre omfattning än nu inbjuder till underlåtelse att betala parkeringsbot utan att 
därför försämra enskildas råttställning. Motsvarande bestämmelser finns i rikets lag om 
parkeringsbot (FFS 248/70 - jfr FFS 322/93). 

3. Förslagets ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga verkningar 

Förslaget saknar direkt miljömässig verkan och torde ha liten samlad ekonomisk 
effekt. 

Förslaget medför att delgivning av parkeringsboter kan ske enklare och indriv
ningen av dem mer effektivt. Parkeringsboter uppbärs av polisen och inom Mariehamns 
stads område av staden, där systemet till följd av större fordonstäthet har förhållandevis 
större betydelse. Av polisen uppburna parkeringsboter tillfaller staten medan av 
Mariehamns stad uppburna parkeringsboter tillfaller staden. 

Förslaget medför att med nuvarande organisation kan mer tid ägnas till parkerings
övervak.riing istället för indrivning av parkeringsboter, vilket särskilt främjar den 
övervakning som sker i Mariehamns stad. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 
---~---·--· ------

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 19 § landskapslagen om parkeringsbot 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § landskapslagen den 20 april 1971 om 
parkeringsbot (15/71) som följer: 

19 § 

En betalningsanmaning enligt 6 § 2 mom. och ett betalningsföreläggande enligt 7 
§ kan delges på det sätt som stadgas i 4 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden 
(FFS 232/66). Tiden för inläggande av protest enligt 10 § 1 mom. räknas från den dag 
då betalningsanmaningen eller betalningsföreläggandet har delgivits i enlighet med 8 § 

lagen om delgivning i förvaltningsärenden. 

Denna Jag träder i kraft den 

Mariehamn den 21 november 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 
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Bilaga I 
----~-----------

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 19 § landskapslagen om parkeringsbot 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § landskapslagen den 20 april 1971 om 

parkeringsbot (15171) som följer: 

Gällande lydelse 

19 § 

Beträffande delgivning skall vid till
ämpningen av denna lag, med undantag för 

i 6 § 1 mom. avsedda fall, iakttagas, vad i 
lagen den 15 april 1966 om delgivning i 

förvaltningsärenden (FFS 232/66) är stad

gat om enskild delgivning. 

Föreslagen lydelse 

19 § 

En betalningsanmaning enligt 6 § 2 

mom. och ett betalningsföreläggande 
enligt 7 § kan delges på det sätt som 
stadgas i 4 § lagen om delgivning i för

valtningsärenden (J:i~S 232/66). Tiden för 
inläggande av protest enligt 10 § 1 mom. 
räknas från den dag då betalningsanma
ningen eller betalningsföreläggandet har 
delgivits i enlighet med 8 § lagen om 

delgivning i förvaJtningsärenden. 

Denna lag träder i kraft den 


