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1.Allmanna vervaganden
Transportstyrelsen är registermyndighet för all civil vägtrafik i Sverige. Det innebär att
TransportstyreIsen har ansvar för att registrera alla fordon, fordonsägare, körkortshavare, yr-
kesförare med mera. Registreringen tas om hand av avdelningen Trafikregistret hos Trans-
portstyreIsen. Denna avdelning fördes över i stort sett oförändrad från Vägverket när Trans-
portstyreIsen grundades den 1januari 2009.

Trafikregistrets verksamhet och registreringen av fordon och fordonsägare regleras genom
lagen (2001 :558) och förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister. Ända sedan dessa regler
infördes har de kompletterats genom regler i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001: 118) om
registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret (nedan benämnda Vägverksföreskrifterna).
Dessa föreskrifter har ändrats efter hand i enlighet med ändringar i lagar och förordningar.

Den senaste ändringen av nämnda föreskrifter skedde strax innan årsskiftet 2008/09 för att
anpassa reglerna till att TransportstyreIsen skulle ta hand om verksamheten från den 1januari.
Då infördes bland annat ett stort antal övergångsbestämmelser.

Från den 1 januari 2009 är det TransportstyreIsen som har befogenhet att föreskriva om när-
mare bestämmelser utifrån bland annat lagen och förordningen om vägtrafikregister. Det in-
nebär att om det krävs förändringar i ovan nämnda föreskrifter bör de utfärdas på nytt som
föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling. Sådana föreskrifter har ännu inte utfär-
dats. När TransportstyreIsen utfärdar nya föreskrifter som ersätter föreskrifter av Vägverket,
tas också kontakt med Vägverket, så att de kan publicera en skrift i Vägverkets författnings-
samling som berättar att dittills gällande bestämmelser är upphävda. Vägverket beslutar om
avgifter för personliga fordonsskyltar, dessa bestämmelser blir kvar iVägverksföreskriften.

En konsekvens av att TransportstyreIsen ännu inte har utfärdat nya föreskrifter på området är
att Trafikregistret arbetar efter föreskrifter som hänvisar till gamla fordonsförordningen
(2002:925) i stället för den nu gällande fordonsförordningen (2009:211). I Vägverksföreskrif-
terna hänvisas också till

TransportstyreIsen tog från den 1januari 2010 över länsstyrelsernas ansvar för körkort och
yrkestrafik. Detta kräver inga betydande förändringar i dessa föreskrifter. Kontrollmärket togs
bort den 1januari 2010. I Vägverksföreskrifterna finns regler om kontrollmärken som i kon-
sekvens härmed också bör tas bort. Märkena på saluvagnsskyltar finns dock kvar.

Vidare föreslås nya bestämmelser kring avregistrering av fordon som förs ut ur landet och en
del justeringar i kapitlet om ursprungskontroll. Bestämmelserna i Vägverksföreskriften om
utbetalning av skrotningsersättning och skrotningsbidrag tas bort, men de gamla bestämmel-
serna skall ändå kunna användas i tillämpliga fall enligt en föreslagen övergångsbestämmelse.

De regler som inte förs över oförändrade från Vägverksföreskriften markeras med streck i
vänstermarginalen.
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2. F reskriftsf rslag
Transportstyrelsens föreskrifter
om registrering av fordon m.m. ivägtrafikregistret;

TransportstyreIsen föreskriver med stöd av 6 kap. 3,4 och 5 §§, 7 kap. 4 och 8 §§, 8 kap. 2, 3 och 9 §§, 10 kap. 3 §,
Il kap. l §, 13 kap. l §, 14 kap. l §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. l § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregis-
ter, 2 kap. 10 och Il §§ förordningen (2001 :652) om avgifter inom vägtrafikområdet samt 14, 37 och 50 §§ bilskrot-
ningsförordningen (2007:186) följande.

1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden som anges i lagen (2001 :558) om vägtrafikre-
gister och förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister. Vidare finns bestämmelser om avgifter i anslutning till för-
ordningen (2001 :652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

2 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har den betydelse som anges i lagen (2001 :559) om vägtrafikdefini-
tioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. I övrigt har följande beteckningar nedan angiven bety-
delse.

Förkortning för "European ear and Driving Li-
cence Information System". System som i första
hand är avsett för informationsutbyte mellan olika
länders bil- och körkortsregister och som kan
använda~ bland annat för kontroll av införsel av
registreringspliktiga fordon.

I Fordonsår Den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett
fordons årsmodell eller om sådan uppgift saknas,
tillverkningsår, eller om båda uppgifterna saknas,
det år under vilket fordonet första gången togs i
bruk.

Ett fordon som inte tidigare har registrerats eller
tagits i trafik i Sverige eller i något annat land.

l § I detta kapitel finns bestämmelser om ansökan och anmälan om registrering av fordon enligt 6 kap. förordningen
(2001 :650) om vägtrafikregister och om brukande av oregistrerat fordon i vissa fall.

701 88 Örebro
Tunnlandsgatan 3



, Beteckning
TSV 2009-15049

Dokumenttyp
PM

Sida
4(35)

Datum
2010-02-17

Handläggare
Daniel Granqvist

3 §Ansökan ska innehålla foljande identitetsuppgifter beträffande ägaren.
l. Om denne är fysisk person

a) namn,
b) folkbokforingsadress, eller om han eller hon inte är folkbokfOrd, annan adress i landet, och
c) personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer som har tilldelats ägaren.

2. Om denne är juridisk person
a) namn eller firma,
b) adress i landet, och
c) organisationsnummer eller motsvarande nummer som har tilldelats ägaren.

4 § Ansökan ska innehålla foljande uppgifter om fordonet.
l. Fordonsslag,
2. fabrikat och typ,
3. fordonsår, och
4. chassinummer, ramnummer, motornummer (anges for motorcykel och moped klass I) eller motsvarande särskilda

märkning for identifiering av fordonet.
Första stycket 3 gäller ej traktor.

5 § Saknar fordonet chassinummer eller motsvarande särskilda märkning och fordonet säkert kan identifieras, får
TransportstyreIsen besluta att fordonet ändå ska registreras, om det inte i övrigt foreligger hinder mot registrering.

6 § Till en ansökan ska bifogas fOljandehandlingar.
l. För ett fordon som överensstämmer med en typ av fordon fOrvilken meddelats nationellt typgodkännande, ett in-

tyg om överensstämmelse som har utfärdats enligt 3 kap. 24 § fordonsforordningen (2009:211).
2. För ett nytt fordon som har godkänts enligt
a. rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgod-

kännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/46/EG,

b. rådets direktiv 74/l50/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkän-
nande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/37/EG,

c. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom Eu-
ropaparlamentets och rådets forordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008,

d. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehju-
liga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/6l/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets forordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008, eller

e. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande aven ram for god-
kännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda for sådana fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets forordning (EG) nr 66112009
av den 13 juli 2009 om krav for typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de
system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda for dem,
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och som överensstämmer med ett EG-typgodkännandeintyg, ett intyg om överensstämmelse samt för en traktor som
godkänts enligt direktiv 74I1S0/EEG, ett registreringsintyg.

3. För en terrängskoter som är försedd med CE-märke
a. enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas

lagstiftning om maskiner, upphävt genom direktiv 2006/42/EG, eller
b. enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av

direktiv 9S/16/EG,
ett intyg om CE-märkning och ett registreringsintyg.

7 § Till en ansökan ska, utöver vad som anges i 6 §, bifogas följande handlingar och uppgifter.
l. För ett motordrivet fordon, ett bevis om trafikf'örsäkring för fordonet, om det inte av vägtrafikregistret framgår att

det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.
2. För en traktor, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår om traktorn ska anses som jordbruks-

traktor eller trafiktraktor.
3. För ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det

framgår om fordonet ska beskattas som en trafiktraktor.
4. För en tung terrängvagn, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår hur fordonet ska beskattas.
5. För ett motorfordon, släpfordon eller terrängmotorfordon som ska användas på ett sätt som medf'ör skyldighet att

inställa fordonet till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 eller Il § fordonsförordningen (2009:211), en uppgift om detta.
6. För en släpvagn, som ska dras endast aven traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller för en släp-

vagn med en skattevikt över 3 000 kilogram, som ska dras uteslutande av motorfordon som inte kan drivas med diesel-
olja, en skriftlig uppgift om detta.

7. För ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så
gott som uteslutande ska användas för väghållningsändamål, en skriftlig uppgift om detta.

8. För ett fordon som har tillverkats i Sverige aven yrkesmässig fordonstillverkare, i förening med att typintyg inte
utfårdats och fordonet ägs av annan än tillverkaren, ett intyg som visar att denne tillverkat fordonet.

9. För ett fordon som har förts in till Sverige aven registrerad importör och som ägs av annan än importören, ett in-
tyg som visar att fordonet förts in av den registrerade importören.

8 § Ett fordon som i samband med registrering, eller påställning efter registrering, inte kan tas i bruk med stöd av
handling som avses i 6 § ska registrerings besiktigas.

9 § I fall som avses i 8 kap. 7 § förordningen om vägtrafikregister (2001 :650) ska ett typintyg vara utfårdat tidigast ett
år före en anmälan om påställning. Om ett typintyg har lämnats tidigare, behöver ingen ny sådan handling lämnas. Inte
heller behöver typintyg lämnas om det framgår av vägtrafikregistret att fordonet godkänts vid en registreringsbesikt-
ning som har gjorts tidigast ett år före anmälan.

10 § Elektronisk överf'öring aven ansökan om registrering får efter tillstånd av Transportstyreisen göras av tillverkare
av fordon eller generalagent för sådana fordon.

11 § Med elektronisk överföring menas att en fil överförs på en säkrad dataförbindelse från en tillverkare eller general-
agent till vägtrafikregistret hos TransportstyreIsen.

13 § Ansökan om tillstånd ska göras hos Transportstyreisen. Om sökanden begär medgivande om prövning för annan
fordonsägares räkning ska en fullmakt ges in.

701 88 Örebro
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14 § Bevis om att fordonsägare som omfattas av ansökan har flytande trafikförsäkring ska ges in om det inte har gjorts
tidigare.

16 § Vid elektronisk överföring ska tillståndshavaren lämna nödvändiga uppgifter på det sätt som Transportstyreisen
bestämmer. Den närmare beskrivningen av förfarandet ska framgå av den särskilda postrutinbeskrivning som fogas till
tillståndet.

17 § Anmälan om registrering från ett besiktningsorgan ska göras på formulär som fastställts av TransportstyreIsen
efter samråd med Aktiebolaget Svensk Bilprovning respektive Tullverket.

18 § Anmälan ska innehålla de uppgifter om ägaren och fordonet som sägs i 3 och 4 §§.
Om fordonets ägare inte har närvarat vid registreringsbesiktning, ska underlaget för anmälan från ett besiktningsor-

gan innehålla identitetsuppgifter och uppgift om fullmakt för den som ställt in fordonet till besiktningen.

20 § TransportstyreIsen ska i fråga om anmälan kontrollera uppgifter om fordonet
1. mot Interpols efterlysningsregister,
2. mot Schengens Informations System (SIS) som är ett internationellt efterlysningsregister,
3. mot det svenska efterlysningsregistret, och
4. mot bilregistret i det land varifrån fordonet uppges komma, om det kan göras med hjälp av EUCARIS.
Kontroll enligt första stycket kan också göras i fråga om en ansökan.

21 § Registrering får vägras på grund av att fordonet är efterlyst eller har oklar identitet, enligt reglerna i 6 kap. 7 §
förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

22 §Handling som sägs i 13 § andra stycket lagen (2001 :558) om vägtrafikregister ska innehålla uppgifter om
1. datum och tid för förrättningen och att denna avser registreringsbesiktning som sägs i 2 kap. 6 § fordonslagen

(2002:574) och i 4 kap. 17-28 §§ fordonsförordningen (2009:211),
2. fordonets fabrikat och chassinummer, och
3. besiktningsorganets namn, adress och telefonnummer.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om tillfällig registrering enligt 15 kap. förordningen (2001 :650) om vägtrafikre-
gister.
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1. Om denne är fysisk person
a) namn,
b) folkbokfOringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet,
c) hemvistadress, om han eller hon inte har sitt egentliga hemvist i Sverige, och
d) personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer som tilldelats ägaren.

2. Om denne är juridisk person
a) namn eller firma,
b) adress i landet, och
c) organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som tilldelats ägaren.

4 § Ansökan ska innehålla följande uppgifter om fordonet.
1. Fordonsslag,
2. fabrikat och typ,
3. årsmodell eller, om den inte är känd, tillverkningsår, och
4. chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering av fordonet.
Första stycket 3 gäller inte traktor och EG-typgodkända fordon.

5 § För ett fordon som förs in i landet enligt 22 § lagen (2001 :558) om vägtrafikregister, ska till en ansökan om tillfäl-
lig registrering bifogas följande handlingar.

1. Köpehandling, kvitto eller motsvarande i original eller bestyrkt kopia, och
2. registreringsdokument i original från ursprungslandet, om fordonet har förts in från ett annat land inom EES och

har en giltig registrering i det landet som innebär att det får brukas obegränsat enligt det landets bestämmelser.

6 § För ett fordon som förs in i landet enligt 23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, ska till en
ansökan om tillfällig registrering bifogas fOljande handlingar.

1. Ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid en kontrollbesiktning enligt 6 kap. fordonsförordningen
(2009:211) och att det har skett inom 12 månader före ansökan,

2. ett intyg utfärdat av organ eller institution som sägs i artikel 2 i rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksä-
kerhet, och som visar att fordonet inom 12 månader före ansökan provats och godkänts enligt direktiv 96/96/EG eller

3. ett intyg utfärdat av fordonstillverkaren, undertecknat av den som enligt fullmakt eller motsvarande handling äger
rätt att utfärda sådant intyg, som visar att fordonet uppfyller kraven i direktiv 96/96/EG.

7 § För ett nytt fordon som ska registreras tillfälligt enligt 23 § första stycket 1,2 eller 3 lagen (2001 :558) om vägtra-
fikregister, ska till en ansökan om tillfällig registrering bifogas följande handlingar.

1. Ett intyg om överensstämmelse enligt 3 kap. 24 § fordonsförordningen (2009:211),
2. ett typintyg, eller
3. ett registreringsunderiag som visar att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning inom 12 månader fOre ansö-

kan.

8 § Ett registreringsunderiag som avses i 7 § är ogiltigt om fordonet efter godkänd registreringsbesiktning har ändrats
på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211).

9 § Till ansökan ska dessutom bifogas en försäkran av den sökande
l. att han eller hon inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och inte heller avser att vistas här eller avser att vistas här
endast tillfälligt, eller
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2. att han eller hon, vid egentlig hemvist i Sverige, avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då fordo-
net registreras tillfälligt och att fordonet, under de fOrutsättningar som avses i 15 kap. 3 § fOrordningen (2001 :650) om
vägtrafikregister, kommer att anmälas till förtullning.

10 § Är sökanden en svensk utlandsmyndighet ska en behörig företrädare fOr myndigheten avge en fOrsäkran som i
tillämpliga delar motsvarar vad som sägs i 9 §.

11 § För ett fordon som inte är nytt och som ska registreras tillfälligt enligt 23 § första stycket l lagen (2001 :558) om
vägtrafikregister, ska till en ansökan om tillfällig registrering bifogas

I. ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid en kontrollbesiktning enligt 6 kap. fordonsfOrordningen
(2009:211) inom 12 månader före ansökan, om inte detta framgår av vägtrafikregistret, och

2. en fOrsäkran från ägaren att fordonet ska föras ut ur landet inom en månad från den dag fordonet registrerades till-
fälligt.

12 § Godkänd kontrollbesiktning enligt Il § gäller inte längre om
l. körförbud eller fOreläggande enligt 6 kap. 26 eller 28 §§ fordonsfOrordningen (2009:211) har meddelats efter be-

siktningen, eller
2. körfOrbud enligt 6 kap. 15 § fordonsförordningen inträder inom en månad från det att en fullständig ansökan om

tillfällig registrering kom in till TransportstyreIsen.

13 § I samband med registreringen ska fordonet tilldelas ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre
siffror.

För ett fordon som registreras enligt 22 § lagen (2001 :558) om vägtrafikregister ska numret vara detsamma som det
som tilldelas vid den ordinarie registreringen.

För ett fordon som registreras enligt 23 § lagen om vägtrafikregister får numret inte motsvara ett eventuellt tidigare
tilldelat registreringsnummer.

14 § En registreringsskylt har rektangulär form och utformas antingen
l. som tvåradig skylt med yttermåtten 195 mm x 155 mm för motorcykel eller moped klass I eller
2. som enradig skylt med yttermåtten 480 mm x 110 mm för övriga fordon.

16 § På registreringsskylten ska anges den tillfälliga registreringens giltighetstid.
På en registreringsskylt som avses i 14 § l anges dag, månad, årtal och i förekommande fall beteckningen B för be-

gränsat brukande enligt 26 § lagen om vägtrafikregister, i ett fält till vänster om registreringsnumret. I det övre fältet
anges dag och månad där månad anges med de siffror som motsvarar månadens nummer. I det nedre fältet anges årta-
let och i förekommande fall beteckningen B fOr begränsat brukande.

På en registreringsskylt som avses i 14 § 2 anges dag och månad i ett särskilt fält till vänster om registreringsnumret.
Månad anges med de siffror som motsvarar månadens nummer. I ett fält till höger om registreringsnumret anges årtalet
för upphörandet. Har fordonet ett begränsat brukande enligt 26 § lagen (2001 :558) om vägtrafikregister ska beteck-
ningen B anges i fältet till höger om registreringsnumret.
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17 § I avvaktan på att skyltar som avses i 14-16 §§ tillhandahålls, får ett fordon som meddelats tillfällig registrering
enligt 23 § fårsta stycket 4 lagen (2001 :558) om vägtrafikregister brukas med interimsskyltar som utformats i enlighet
med 14 och 15 §§ men utan de uppgifter som anges i 16 §.

18 § Trafikregistret ska i fråga om en ansökan som avses i 5 § kontrollera
1. dokumentets äkthet,
2. om dokumentet är stulet, med kontroll av nummerserie, och
3. fordonet mot bilregistret i det land varifrån fordonet uppges komma, om det kan göras med hjälp av EVCARIS,

och
4. fordonet mot de internationella efterlysningsregister som finns tillgängliga.

19 § Registrering får vägras på grund av att fordonet är efterlyst eller har oklar identitet, enligt reglerna i 6 kap. 7 §
förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

20 § Avgiften för den tillfälliga registreringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet, ska
betalas sena'it tre veckor efter debiteringen.

1 § Ett registreringsbevis ska bestå av två delar (1 och 2) och vara utformat enligt bilagorna I och II i rådets direktiv
1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon samt innehålla de obligatoriska uppgifter som anges
i bilagorna.

Beträffande punkt VI i bilagorna (nationellt frivilliga uppgifter) ska beviset innehålla de uppgifter som anges i 2 §.
Beträffande punkt VII i bilagorna (nationella tilläggsuppgifter) ska i fårekommande fall sådana uppgifter anges med
koder inom parentes.

Beviset ska vara tryckt i blått (del 1) och gult (del 2).

2 § Del 1 av registreringsbeviset ska innehålla fåljande uppgifter hänförliga till punkt VI i bilagorna till direktiv
1999/37/EG.

l. (F.2) Största tillåtna totalvikt för fordon i körklart skick,
2. (F.3) Största tillåtna totalvikt får fordonskombinationen i körklart skick,
3. (J) Fordonskategori,
4. (L) Antal axlar,
5. (M) Axelavstånd (i mm),
6. (0.1) Största tillåtna släpvagnsvikt, bromsat släp (i kg),
7. (0.2) Största tillåtna släpvagnsvikt, obromsat släp (i kg),
8. (R) Fordonets färg,
9. (T) Högsta hastighet (i km/tim),
10. (V. l ) Ljudnivå stillastående (i dB(A»,
11. (U.3) Ljudnivå körning (i dB(A»,
12. (V.7) CO2, och
13. (V.8) Bränsleförbrukning vid blandad körning (i 1/100km).
Del 2 av registreringsbeviset ska innehålla uppgift om (1) Fordonskategori.
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3 § Idel l av registreringsbeviset ska finnas utrymme för anmälan om avställning och påställning samt beställningar. I
del 2 av beviset ska finnas utrymme för anmälan om ägarbyte, avregistrering samt avställning och påställning i kombi-
nation med en anmälan om ägarbyte.

4 § Transportstyreisen ska utfärda ett registreringsbevis
l. när ett fordon har registrerats, om inte ägaren särskilt begärt att registreringsbevis inte ska utfärdas,
2. när ett registreringsbevis har förstörts eller förkommit och ägaren har beställt en duplett av ett sådant bevis, och
3. när registreringsbeviset har använts för en anmälan eller ansökan i enlighet med bestämmelserna i förordningen

(2001 :650) om vägtrafikregister, med undantag för anmälan eller ansökan som har gjorts via tonvalssignalerande tele-
fon, direktanmälan eller elektronisk överföring på det sätt som TransportstyreIsen bestämmer och beviset har betydelse
endast för den som gjort anmälan eller ansökan.

5 § Transportstyreisen ska inte utfärda ett registreringsbevis när ett fordon har ställts av enligt 8 kap. 2 § första stycket
2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister efter att ett mottagningsbevis som har utfärdats enligt 13 § bilskrot-
ningsförordningen (2007:186) har kommit in till styrelsen.

6 § Kravet i 10 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, att en anmälan om ny ägare för ett fordon ska
göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original, gäller inte

l. fordon som tillfallit staten eller en kommun enligt lagen (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall,
2. fordon som tillfallit staten eller upphittaren enligt lagen (1938: 121) om hittegods,
3. fordon som tillfallit staten genom förverkande,
4. fordon som försålts vid exekutivauktion,
5. fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år,
6. fordon som ett försäkringsbolag har löst in i ett skadeärende,
7. när säljaren och köparen gemensamt anmäler ägarbytet hos ett kontor som tillhör Transportstyrelsens avdelning

Trafikregistret, både säljaren och köparen styrker sin identitet och det finns särskilda skäl för att anmälan inte kan
göras på fordonets registreringsbevis, eller

8. om det annars finns särskilda skäl till att en anmälan inte kan göras skriftligen på fordonets registreringsbevis och
förvärvet av fordonet är styrkt.

7 § En anmälan enligt 6 § ska vara skriftlig och i övrigt innehålla de uppgifter som sägs i 10 kap. 3 § förordningen
(2001 :650) om vägtrafikregister.

8 § Kravet i Il kap. l § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister, att en anmälan om avregistrering av ett fordon
ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original, gäller inte fordon som har ställts av enligt 8 kap. 2 §
första stycket 2 förordningen om vägtrafikregister. Kravet gäller inte heller om anmälan om avregistrering görs i sam-
band med ägarbyte och undantag enligt 6 § 1,3 eller 6 är tillämpligt.

1 § En registreringsskylt har rektangulär form och utformas antingen
l. som enradig skylt med yttermåtten 520 mm x 110mm,
2. som enradig skylt med yttermåtten 480 mm x 110 mm,
3. som enradig skylt med yttermåtten 300 mm x 110 mm,
4. som tvåradig skylt med yttermåtten 195 mm x 155 mm,
5. som enradig, självhäftande skylt med yttermåtten 260 mm x 70 mm.
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2 § På bil, traktor, motorredskap, terrängvagn och släpfordon används skylt som avses i l § 1 eller 2. Om origi-
na1utrymmet fOr montering av skylten inte medger det, får dock skylt som avses i 1 § 3 användas. Om det är
motiverat av fordonets konstruktion får på släpfordon även användas skylt som avses i 1 § 4.

På motorcykel och moped klass Ianvänds skylt som avses i I § 4.
På moped klass I som är godkänd enligt direktiv 92/61/EEG eller direktiv 2002/24/EG, och som är försett med

typgodkännandemärke samt åtfOljt av ett intyg om överensstämmelse, får användas skylt som avses i 1 § 1 eller
2 under fOrutsättning att originalutrymmet fOrmontering av skylten inte möjliggör montering av skylt som avses
i 1 § 4.

På terrängskoter används skylt som avses i 1 § 5.

3 § Registreringsnumret anges på enradig skylt med bokstäverna till vänster och siffrorna till höger och på tvåradig
skylt med bokstäverna överst och siffrorna rakt under dem. Bokstäver och siffror utförs i svart på vit ljusreflekterande
botten.

4 § På registreringsskylten ska varaktigt finnas angivet fordonets chassinummer eller motsvarande beteckning eller del
av numret eller beteckningen. Det ska också varaktigt finnas uppgift om den dag skylten tillverkades.

Registreringsskylt enligt l § l ska till vänster vara försedd med ett sådant nationalitetsmärke som sägs i 7 kap. l § 2.
En skylt enligt l § 4 tillhandahålls utan nationalitetsmärke om fordonets ägare begär det.

När fordonet som sägs i 2 § första stycket registreras, tillhandahåller TransportstyreIsen en skylt enligt l § l om inte
ägaren begär en skylt enligt 1 § 2.

5 § Vad som sägs i 4 § andra och tredje stycket gäller inte registreringsskyltar för taxi, provisoriska registreringsskyltar
och skyltar för beskickningsfordon.

6 § När ett fordon har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafikIagen (1998:490) och inte undantagits från
skyldigheten enligt 7 kap. l § yrkestrafikförordningen (1998:779) att ha taxameter, ska Transportstyreisen tillhanda-
hålla fordonets ägare sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

8 § På ett taxifordon får till dess fordonsägaren erhållit taxiskylt finnas en sådan registreringsskylt som avses i 7 kap. 5
§ förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

9§ Bestämmelserna i 7 kap. 10 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister att registreringsskyltar ska ges in till
TransportstyreIsen när ett taxifordon, till vilken skylten hör, inte längre ska användas i taxitrafik, gäller även personli-
ga fordonsskyltar.

10 § En personlig fordonsskylt ska dock inte ges in till TransportstyreIsen om den ska flyttas över till ett annat taxifor-
don och en anmälan om detta har gjorts enligt 16 kap. 9 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

11 § En provisorisk registreringsskylt har rektangulär form och utformas som enradig skylt med yttermåtten 445 mm x
120 mm.
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13 § Om fordonet inte är skattepliktigt när fordonet första gången tas i trafik, ska avgiften för registreringsskylten tas
ut i direkt samband med att fordonet första gången tas i trafik.

14 § Vid beställning av ersättningsskylt ska avgiften tas ut i direkt samband med en sådan beställning. Detsamma
gäller avgiften för provisorisk skylt.

l § I detta kapitel finns bestämmelser om särskilda fordonsskyltar enligt 16 kap. förordningen (2001 :650) om vägtra-
fikregister. Bestämmelser om registreringsskyltar finns också i 5 kap. i dessa föreskrifter.

2 § Skylten upptar sex tecken som utgörs av bokstäver och siffror. Tecknen utförs i svart på ljusblå reflekterande bot-
ten.

3 § Teckensammansättningen ska, från vänster på skylten, bestå av
l. en landskod enligt bilaga l (två bokstäver) som utvisar vilken beskickning ägaren eller brukaren av fordonet till-

hör,
2. ett löpnummer (tre siffror) inom respektive landskod, och
3. en kategori kod enligt bilaga 2 (en bokstav) som utvisar ägarens eller brukarens ställning.

4 § Avgiften är 130 kronor för varje skylt. Avgiften tas ut av Transportstyreisen när Utrikesdepartementet har beslutat
om tilldelning av skyltar.

7 § Skyltar ska inte tillhandahållas, och avgift inte tas ut, om Utrikesdepartementet i samband med tilldelningen av
skyltar finner att fordonet kan förses med samma skyltar för beskickningsfordon som tidigare lämnats ut till ägaren
eller brukaren.

8 § Ägaren till ett fordon som tilldelats skyltar för beskickningsfordon ska i förekommande fall skicka in fordonets
registreringsskyltar som avses i 7 kap. 5 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister till Transportstyreisen när de
tilldelade skyltarna har tillhandahållits eller, i fall som sägs i 7 §,
direkt efter att Utrikesdepartementet beslutat om tilldelning av skyltar.

9 § Den som erhållit skyltar för beskickningsfordon ska skicka in dessa till Transportstyreisen om skyltarna inte längre
ska användas istället för registreringsskyltar som avses i 7 kap. 5 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.
Skyltarna får dock behållas tills vidare om skyltinnehavaren anmält till Utrikesdepartementet att förvärv av ett annat
fordon, än det som tilldelats skyltarna, har påbörjats.

701 88 Örebro
Tunnlandsgatan 3



Beteckning
TSV 2009-15049

Dokumenttyp
PM

Sida
13(35)

Datum
2010-02-17

Handläggare
Daniel Granqvist

10 § En framställan om rätt att få använda personliga fordonsskyltar ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
1. namn, adress och personnummer beträffande den fOrvilken rätten ska fastställa."
2. det fordon för vilket skylten ska användas och
3. den teckenkombination som önskas och, om flera kombinationer anges, hur de ska rangordnas.

11 § Om en framställan om förlängning av rätten att använda personliga fordonsskyltar kommer in till TransportstyreI-
sen innan rätten upphör, gäller rätten till dess styrelsen fastställt en förlängning enligt 12 §, avslagit ansökan om för-
längning eller framställan återtagits.

13 § En tidigare använd teckenkombination kan upplåtas till en annan sökande tidigast en månad från det att rätten till
personlig fordonsskylt med aktuell teckenkombination upphörde. Detta gäller dock inte om det finns något annat hin-
der för att upplåta teckenkombinationen.

14 § En anmälan om att flytta över de personliga fordonsskyltama till ett annat fordon som ägs av rättsinnehavaren ska
göras till Transportstyreisen. Detsamma gäller om rättsinnehavaren, utan att flytta över skyltarna, vill återgå till att
använda registreringsskyltar som avses i 7 kap. 5 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister.

15 § En anmälan om att flytta över de personliga fordonsskyltarna ska för att vara gällande bekräftas av Transportsty-
reIsen genom att ett identifieringsmärke enligt 20 § lämnas ut.

16 § En personlig fordonsskylt ska uppta två till sju tecken om fordonet är försett med sådan skylt som avses i 5 kap. 1
§ 1. En personlig fordonsskylt som avses i 5 kap. 1 § 2---4 ska uppta två till sex tecken. Tecknen utgörs av bokstäver
eller siffror eller en kombination av båda. Teckenkombinationen får inte motsvara ett annat fordons registreringsnum-
mer eller en annan personlig fordonsskylt eller en sådan kombination som är lätt att förväxla med ett fordons ordinarie
registreringsnummer.

18 § Vid bedömningen av om teckenkombinationen kan medfOra olägenhet ska särskilt beaktas immaterialrättsligt
skydd för kännetecken såsom varumärke, firma eller namn.

20 § På ett fordon med personliga fordonsskyltar ska finnas ett särskilt identifieringsmärke som tillhandahålls av
Transportstyreisen. Märket ska uppta fordonets registreringsnummer, den personliga teckenkombinationen och fordo-
nets chassinummer eller motsvarande beteckning eller del av numret eller beteckningen.

21 § Identifieringsmärket ska sättas fast på insidan av fordonets bakre högra sidoruta. Om denna placering inte är
möjlig, ska märket sättas fast på ett annat lämpligt ställe så att det lätt kan läsas utifrån.
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22 § Av 16 kap. 7 § förordningen (200 l :650) om vägtrafikregister framgår att Trafikverket bestämmer priset för rätten
att använda personliga fordonsskyltar.

24 § Om personliga fordonsskyltar efter anmälan inte längre ska ersätta sådana registreringsskyltar som avses i 7 kap.
5 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister, eller om rätten att använda personliga skyltar har upphört eller
återtagits, ska utlämnade skyltar skickas in till Transportstyre1sen.

1 §Ett nationalitetsmärke enligt 9 kap. 12 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister ska
l. Ha formen aven ellips, vars diagonaler ska vara minst 175 mm x 115 mm, eller
2. vara utformad i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998 om erkännande vad

gäJler trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till
motorfordon är registrerade.

2 § På märke enligt l § l ska finnas bokstaven "S". Bokstaven ska ha en höjd av minst 80 mm och dess staplar en
bredd av minst l O mm. Bokstaven ska vara svart på vit botten.

3 § Ett miljöklassmärke enligt 9 kap. 13 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister har rektangulär form med
måtten 80 mm x 120 mm.

4 § På märket anges det årtal eller den benämning som motsvarar miljöklassen i enlighet med bestämmelserna i lagen
(200l: 1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Märket har följande färg och uppgift beroende på till vilken miljöklass fordonet har hänförts.
l. Grön för miljöklass 2000,
2. grön för miljöklass 2005,
3. grön för miljöklass 2008,
4. gul för miljöklass EL,
5. gul för miljöklass HYBRID,
6. gul för miljöklass EEV.

1 § Elektronisk överföring aven anmälan enligt 8 kap. 2 eller 9 § förordningen (200 l :650) om vägtrafikregister ska
göras genom den Internetapplikation som Transportstyrelsen tillhandahåller och enligt det formulär och de anvisningar
som styrelsen har fastställt. Vid en sådan överföring ska de koder anges som avses i 8 kap. 3 och 9 §§ förordningen om
vägtrafikregister.

Behörighetskod behöver inte anges om anmälaren använder den säkerhetslösning som Transportstyrelsen anvisar för
tjänsten.
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1 § Efterfordon som på grund av sådan begäran som sägs i punkten 2.5 i Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS
1981 :22) om klassificering, har hänförts till fordonsslaget släpvagn, får avregistreras efter skriftlig anmälan av fordo-
nets ägare till Transportstyreisen, om fordonet inte har ändrats så att det är att hänföra till fordonsslag för vilket regi-
streringsplikt gäller.

2 § Skrotningsintyg ska lämnas genom direktanmälan i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. förordningen
(2001 :650) om vägtrafikregister eller utfärdas på blanketten Skrotningsintygfor svenskregistrerade fordon.

3 § Skrotningsintyg för fordon som är registrerat i ett annat land inom EES ska utfärdas på ett formulär som fastställts
av TransportstyreIsen. Formuläret benämns Skrotningsintyg fOr EES-länderlCertificate of Destruction for EEA-
countries.

4 § Med skrotningsintyg förstås här detsamma som det som enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) endast
får utfärda~ av auktoriserad bilskrotare.

5 § Mottagningsbevis ska lämnas genom direktanmälan i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. förordningen
(2001 :650) om vägtrafikregister eller utfärdas på blanketten Mottagningsbevis. Detta gäller dock inte när mottagnings-
beviset utfärdas under sådana omständigheter som avses i 4 kap. 6 §.

6 § Med mottagningsbevis förstås här detsamma som det som enligt 12 § bilskrotningsförordningen (2007:186) endast
får utfärdas aven auktoriserad bilskrotare, en producent eller den som enligt avtal med producenten å producentens
vägnar förvärvar en uttjänt bil för skrotning.

7 § Kravet i 11 kap. l § 4 förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister, att en anmälan om avregistrering av ett for-
don ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original, gäller inte fordon som varaktigt förts ut ur landet till
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på annat sätt än med tillfällig registrering enligt 23 §
första stycket l lagen (200 l :558) om vägtrafikregister.

Anmälan om avregistrering ska i det fallet göras på ett av Transportstyreisen fastställt formulär som benämns Anmä-
lan om avregistrering vid export av svenskregistreratfordon inom EU/EES, eller på kopia av både fram- och baksida
av det senaste utfärdade registreringsbevisets del 2.

8 § En anmälan om avregistrering enligt 7 § andra stycket ska innehålla
l. uppgift om fordonets registreringsnummer, fordonskategori, fabrikat/typ och identifieringsnummer (chassi- eller

ramnummer),
2. registrerad ägares namn, person- eller organisationsnummer och adress,
3. den nya ägarens namn och adress i förekommande fall,
4. underskrift av registrerad ägare,
5. uppgift om till vilket land fordonet varaktigt förts ut, och
6. uppgift om kontrollnummer på registreringsbevisets del 2.

9 § Vid anmälan om avregistrering av fordon som varaktigt förts ut ur landet på annat sätt än genom tillfällig regist-
rering enligt 23 § första stycket l lagen (2001 :558) om vägtrafikregister ska uppgiften om att fordonet är varaktigt
utfört styrkas genom

l. ett bevis om att fordonet är registrerat i annat land,
2. en skriftlig bekräftelse från registreringsmyndighet i annat land att fordonet är registrerat där,
3. ett tullintyg som visar att fordonet varaktigt förts ut ur landet och/eller förts in i ett annat land, eller
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4. ett intyg från en yrkesmässig transportör som visar att fordonet förts ut ur landet till ett annat namngivet land.
Om det föreligger särskilda skäl kan Transportstyreisen i ett enskilt fall godta att uppgiften styrks på annat sätt.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om förfarandet vid direktanmälan enligt 13 kap. förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

2 § De begrepp som används i detta kapitel har nedan angiven betydelse.
1. Uppgiftslämnare: den som medgivits att lämna uppgifter till Transportstyreisen genom direktanmälan.
2. Användare: Den person som lämnar uppgifterna.
3. Informationsförmedlare: Den som enligt särskilt avtal med TransportstyreIsen ansvarar för förmedlingen av upp-

gifter till och från Transportstyrelsens databas.
4. Elektronisk överföring avanmälan: en överföring som görs till Transportstyreisen från en dator hos den som har

erhållit medgivande till direktanmälan.

3 § Elektronisk överföring avanmälan ska göras i enlighet med de uppgifter och anvisningar som Transportstyreisen
har bestämt för avsedd applikation.

4 § En ansökan om medgivande till direktanmälan genom elektronisk överföring ska göras på blankett som har fast-
ställts av Transportstyreisen efter samråd med informationsförmedlarna.

En ansökan om medgivande till direktanmälan genom tonvalssignalering ska göras på blankett som har fastställts av
TransportstyreIsen.

5 § Till en ansökan om direktanmälan ska i förekommande fall bifogas följande uppgifter och handlingar.
l. Ett försäkringsbolag ska genom intyg visa att bolaget har rätt att meddela trafikförsäkring enligt 5 § trafikskadela-

gen (1975:1410).
2. Den som handlar med fordon ska visa att verksamheten är yrkesmässig genom

a) bolagsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tolv månader och av vilket det framgår att företaget bedriver
handel med fordon,

b) innevarande års F-skattebevis eller registreringsbevis från Skatteverket av vilket det framgår att företaget bedri-
ver handel med fordon,

c) hyresavtal eller motsvarande dokument som visar lokalens lämplighet för att bedriva handel med fordon,
d) uppgift om antalet sålda fordon under de senaste sex månaderna,
e) redovisning av beräknad försäljning under de närmaste sex månaderna och
f) en handling som visar försäkring som omfattar samtliga saluhållna fordon som är trafikförsäkringspliktiga (gene-

rell eller flytande trafikförsäkring).
3. Den som bedriver biluthyrning ska visa att tillstånd meddelats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.
4. Den som skrotar bilar ska visa att mottagningsbevis och skrotningsintyg får utfärdas enligt bilskrotningsförord-

ningen (2007:186).
5. Den som äger eller administrerar ett betydande antal fordon (vagnparksägare), ska visa omfattningen av de fordon

som företaget äger eller att företaget administrerar fordon åt andra företag.
6. En verkstad ska visa att den är ackrediterad av Styrelsen för teknisk kontroll (SWEDAC).
Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte om sökanden innehar saluvagnslicens eller är generalagent. En general-

agent ska kunna visa att företaget är tillverkarens representant i Sverige för berörda fabrikat.
Vad som sägs i första stycket 3, 4 och 6 gäller inte om uppgiften framgår av vägtrafikregistret.
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6 § Direktanmälan genom elektronisk överföring får ske först sedan användaren genomgått en utbildning som är god-
känd av TransportstyreIsen.

Den personliga användaridentiteten och det lösenord som tilldelats användaren får inte användas av någon annan
person.
I de fall som avses i 8 § ska informationsförmedlaren omedelbart vidta de åtgärder som behövs lör att användaren

inte ska ha möjlighet att anmäla uppgifter genom direktanmälan.

7 § Om uppgiftslämnaren har anledning att tro att en felaktig uppgift har lämnats genom direktanmälan och att uppgif-
ten har påverkat innehållet i vägtrafikregistret, ska uppgiftslämnaren omedelbart anmäla detta till Transportstyreisen.

8 § Om de förutsättningar som låg till grund för medgivandet till direktanmälan ej längre föreligger ska uppgiftslämna-
ren utan dröjsmål meddela detta till TransportstyreIsen.

9 § I de fall direktanmälan sker genom elektronisk överföring ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål anmäla till Trans-
portstyreisen och informationsförmedlaren att en användare slutat sin anställning eller av annan anledning inte ska
lämna uppgifter genom direktanmälan.

10 § Uppgifter för registrering som berör annan än uppgiftslämnaren själv får lämnas genom direktanmälan endast om
det finns ett skriftligt registreringsunderlag som styrker riktigheten i de anmälda uppgifterna. Skriftligt underlag be-
hövs dock inte när ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning registrerar godkännande vid efterkontroll.

Om uppgiftslämnaren anmäler sig själv som ny ägare till ett fordon ska den tidigare ägarens senast utfärdade regist-
reringsbevis tas omhand av uppgiftslämnaren och utgöra en del av registreringsunderlaget.

13 § Med uppgifter om förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp enligt 13 kap. 1 § 5 förordningen (2001 :650) om
vägtrafikregister avses även vad som sägs i 10 kap. 9 § första stycket samma förordning.

14 § Med uppgifter om godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad enligt 13 kap. 1 § 9 förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister avses vad som sägs i fråga om intyg i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (1992:52)
om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning.

1 § Ansökan om saluvagnslicens ska göras på blankett som har fastställts av Transportstyreisen. Ansökan ska innehålla
uppgifter om

1. sökandens namn, firma och postadress samt personnummer eller samordningsnummer i fråga om fYsisk person
och, i fråga om juridisk person, organisationsnummer eller motsvarande nummer som tilldelats sökanden.

2. rörelsens omfattning med årsomsättning,
3. i förekommande fall, det antal fordon av respektive slag som omsätts årsvis i rörelsen,
4. lokalen där rörelsen bedrivs, med angivande av storleken, och
5. ändamålen med verksamheten.

2 § Till en ansökan om saluvagnslicens ska i förekommande fall bifogas
1. registreringsbevis från Bolagsverket, och
2. ett bevis om trafikförsäkring enligt 14 kap. 2 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister, om det inte redan

framgår av vägtrafikregistret.
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4 § Saluvagnsskyltens nummer (registreringsnummer) består av tre bokstäver och tre siffror och utfOrs i svart på grön
ljusreflekterande botten.

5 § På skylten skall finnas ett särskilt märke som med bokstav eller bokstäver anger det slag av fordon som skylten
avser enligt följande.

1. För bil bokstaven "B",
2. fOr motorcykel och moped klass I bokstaven "M",
3. för traktor eller motorredskap bokstaven "1''',
4. för terrängmotorfordon bokstäverna "TM",
5. för släpfordon bokstaven "s" eller, om samtliga släpfordon som skall användas med stöd av saluvagnslicensen har

en totalvikt av högst 750 kg, bokstäverna "LS".
Om saluvagnslicensen är tidsbegränsad skall i stället för vad som sägs i första stycket märket vara gult och ha två vita
fålt i vilka anges

1. det slag av fordon som skylten avser enligt den bokstav eller de bokstäver som anges i fOrsta stycket (övre fåltet),
2. giltighetstidens utgång fOr licensen (nedre fåltet).

6 §När Transportstyreisen har meddelat saluvagnslicens ska den saluvagnsskylt som tilldelas licenshavaren registreras
ivägtrafikregistret. TransportstyreIsen ska samtidigt skicka saluvagnsskyltar tilllicenshavaren och inbetalningskort för
skyltavgift och saluvagnsskatt.

l § Om fordonsskatt ej ska betalas, ska vägtrafikregisteravgiften betalas genom att sättas in på Transportstyrelsens
konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot.

l § I detta kapitel finns bestämmelser om den ursprungskontroll som avses i 6 kap. 5 och 6 §§ förordningen (2001 :650)
om vägtrafikregister.

2 § Ett fordon som enligt 4 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) ej ska registreras innan registreringsbesiktning,
måste enligt samma bestämmelse vara godkänt vid ursprungskontroll innan det registreringsbesiktigas.

3 § Ett besiktningsorgan som enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) vid registreringsbesiktning ska fastställa for-
donets tekniska identitet ska härvid följa Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering av fordon,
med innebörden att ett oregistrerat fordon ska hänföras till en av följande kategorier.
l. Tidigare registrerat i Sverige.
2. Egen tillverkning.
3. Importerat fordon, med angivna underkategorier.
4. Övrigt.

4 § Det underlag i form av uppgifter och handlingar som behövs såväl för ursprungskontrollen som för identifieringen,
ska ges in i samband med ursprungskontrollen i enlighet med vad som närmare anges i detta kapitel. Detta gäller inte
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de uppgifter och handlingar som har getts in till Vägverket eller till TransportstyreIsen i ett tidigare ärende om ur-
sprungskontroll och som finns kvar hos TransportstyreIsen.

5 § De krav på uppgifter och handlingar som sägs i 7-13 §§ är obligatoriska vid en ansökan om ursprungskontroll.
De uppgifter och handlingar som sägs i 14-19 §§ är frivilliga vid en ansökan om ursprungskontroll men ska, till-

sammans med det material som sökanden i övrigt vill åberopa enligt 4 §, ges in för att kunna utgöra underlag för be-
siktningsorganets beslut om fordonets tekniska identitet.

Handlingar som enbart är underlag för besiktningsorganets kontroll av att fordonet uppfYller föreskrivna krav i fråga
om beskaffenhet och utrustning ska inte ges in med ansökan om ursprungskontrollen.

Om handläggningen av ärendet visar på kvarstående oklarheter i frågan om fordonets ursprung, får TransportstyreI-
sen förelägga fordonsägaren att inkomma med en sådan utredning, utförd av polismyndighet eller Larmtjänst Aktiebo-
lag.

6 § Ett fordon som tidigare har varit registrerat i Sverige men avregistrerats enligt Il kap. l § förordningen (2001 :650)
om vägtrafikregister med stöd av skrotningsintyg, ska inte godkännas vid ursprungskontroll. Detta gäller doek inte
fordon som avregistrerats före den l juni 2007 och är aven årsmodell som är 30 år eller äldre.

8 § Ansökan ska innehålla följande identitetsuppgifter beträffande ägaren.
l. Om denne är en fysisk person,

a) namn,
b) folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet, och
c) personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer som har tilldelats ägaren.

2. Om denne är juridisk person
a) namn eller firma,
b) adress i landet, och
c) organisationsnummer eller motsvarande nummer som har tilldelats ägaren.

9 § Ansökan ska innehålla följande uppgifter om fordonet.
\. Fordonsslag.
2. Fabrikat och typ.
3. Fordonsår.
4. Chassinummer, ramnummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering av fordonet.
5. Vägmätarställning i tillämpliga fall och fordonets färg.

10 § Ansökan ska innehålla uppgifter om huruvida fordonet
l. är nytt eller begagnat,
2. är tillverkat i Sverige aven annan än den som är yrkesmässig fordonstillverkare eller jämställd med sådan tillver-

kare enligt 20 kap. 4 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister,
3. har förvärvats från försvarsmakten,
4. har varit tidigare registrerat i Sverige,
5. är infört från utlandet av registrerad importör,
6. är infört från utlandet av annan än registrerad importör,
7. är infört som diplomatfordon eller har förvärvats i Sverige aven diplomat,
8. har tillfallit staten eller en kommun enligt lagen (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall,
9. har tillfallit staten eller upphittaren enligt lagen (1938: 121) om hittegods,
10. har tillfallit staten genom förverkande,
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Il. har sålts genom exekutiv försäljning eller enligt andra bestämmelser om försäljning av egendom som har tillfallit
eller tagits i förvar av staten eller statlig myndighet,

12. har tillverkats av yrkesmässig tillverkare, eller av den som jämställs med sådan tillverkare enligt 20 kap. 4 § för-
ordningen om vägtrafikregister, och fordonet har tagits i bruk i Sverige utan att registreringsplikt uppkommit.

11 § För ett fordon som förs in i landet för att stadigvarande brukas och registreras här, ska till ansökan bifogas regi-
streringsdokument i original från ursprungslandet.

Om fordonet inte är registrerat i ursprungslandet ska ursprunget styrkas på annat sätt än genom registreringsdoku-
ment i original.

12 § Till varje typ av ansökan ska bifogas köpehandling, kvitto eller annan handling som visar åtkomsten av fordonet.
Sådan handling ska minst innehålla de uppgifter som krävs vid anmälan om ägarbyte av ett registrerat fordon enligt 10
kap. 3 § förordningen (200 l :650) om vägtrafikregister.

Utöver vad som sägs i första stycket ska följande handlingar bifogas.
l. För ett fordon som har förts in till Sverige aven registrerad importör och som ägs av annan än den registrerade

importören: ett intyg som visar att fordonet har förts in av den registrerade importören,
2. För ett fordon som har varit registrerat i annat land inom EES och för vilket det har utfärdats ett registreringsbevis

i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon: registreringsbeviset
del l i original samt del 2 om denna del har utfärdats. Saknas del 2 av beviset får ansökan dock läggas till grund för
godkänd ursprungskontroll om Transportstyreisen får nödvändig bekräftelse från den myndighet som har utfärdat
beviset.

3. För ett fordon som avses i 10 § 9, och som ägs av upphittaren, eller 10 § 12: ett intyg eller motsvarande som styr-
ker åtkomsten.

4. För ett fordon som avses i 10 § Il: ett kvitto på köpet som utvisar åtkomsten.
5. För ett fordon som förs över från det militära fordonsregistret, i stället för typintyg: ett utdrag ur detta register. Ut-

draget ska vara utfärdat tidigast ett år innan ansökan görs.

13 § Till ansökan som avser ett fordon som förs in från ett land utanför Europeiska unionen ska, utöver vad som sägs i
Il och 12 §§, bifogas en tullhandling som visar att fordonet har förtullats av Tullverket.

14 § Med tidigare registrerat i Sverige och historiska fordon förstås här detsamma som i 3 kap. 2-7 §§ Vägverkets
föreskrifter (WFS 2007:490) om teknisk identifiering av fordon.

15 § Till ansökan om ursprungs kontroll som avser ett fordon som tidigare varit registrerat i Sverige, ska bifogas den
utredning och det underlag i övrigt som sökanden vill åberopa vid registreringsbesiktningen.

16 § Med egen tillverkning förstås här detsamma som i 3 kap. 8 och 9 §§ Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490)
om teknisk identifiering av fordon.

17 § Till ansökan om ursprungskontroll som avser ett egentillverkat fordon, ska bifogas en redogörelse för hur till-
verkningen har skett och vilka fordonsdelar som fordonet i huvudsak är tillverkat av.
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18 § Med importerat fordon förstås här detsamma som i 3 kap. 10-13 §§ Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om
teknisk identifiering av fordon.

19 § Om fordonet är infört eller importerat enligt 10 § 5 eller 6 ska i en ansökan om ursprungskontroll anges om den
också avser undantag för

l. flyttsak, arv eller testamente, eller
2. import för eget bruk,

enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:25) om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som
utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente.

20 § Om ett registreringsbevis har lämnats till Transportstyre!sen enligt 12 §, ska styrelsen inom två månader anmäla
detta till myndigheten i det land som har utfärdat beviset. Beviset ska skickas tillbaka till den utfärdande myndigheten
om detta begärs inom sex månader från det att styrelsen mottog beviset.

2. Identifieringsmärke enligt 6 kap. 20 § utfärdat av Vägverket innan den l januari 2009 äger samma giltighet som
identifieringsmärke utfärdat av TransportstyreIsen.

3. Med uppgiftslämnare enligt 10 kap. 2 § första stycket menas även den som innan den l januari 2009 medgivits att
lämna uppgifter till Vägverket genom direktanmälan.

4. Med informationsförmedlare enligt 10 kap. 2 § tredje stycket menas även den som innan den l januari 2009 ingått
sådant avtal med Vägverket som avses där.

5. Direktanmälan genom elektronisk överföring får ske även i de fall användaren genomgått en utbildning enligt 10
kap. 5 § senast den 31 december 2009 som var godkänd av Vägverket innan den l januari 2009.

6. Så länge det finns utestående fordringar som inte har preskriberats på medel från bilskrotningsfonden ska reglerna i
40 och 42 §§ bilskrotningsförordningen (2007:186) och 13 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001: 118) om registre-
ring av fordon m.m. i vägtrafikregistret användas i tillämpliga delar vid utbetalning av skrotningsbidrag och skrot-
ningsersättning.
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Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (TSFS 2010:xxx) om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret;

Transportstyreisen f6reskriver med stöd av 6 kap. 4 § f6rordningen (2001 :650) om vägtrafikregister att 2 kap. 17 §
Transportstyrelsens f6reskrifter (TSFS 201O:xxx) skall ha [Oljande lydelse.

2. Under 20 l O får anmälningar enligt 2 kap. 17 § göras på formulär som har fastställts av Transportstyreisen innan den
l juli 2010.
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Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon
m.m. ivägtrafikregistret ;

TransportstyreIsen föreskriver med stöd av 6 kap. 3,4 och 5 §§, 7 kap. 4 och 8 §§, 8 kap. 2, 3 och 9 §§, 10 kap. 3 §,
Il kap. l §, 13 kap. l §, 14 kap. l §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. l § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregis-
ter, 2 kap. 10 och Il §§ förordningen (2001 :652) om avgifter inom vägtrafikområdet samt 14, 37 och 50 §§ bilskrot-
ningsförordningen (2007: 186)
att l - 5 kap., 6 kap. 1 -21 §§, 24 - 25 §§, 7 kap. - 14 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001 :118) om registrering
av fordon m.m. i vägtrafikregistret och övergångsbestämmelser som inte rör 6 kap. 22 - 23 §§ ska upphöra att gälla
den l maj 2010.
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3. Behovet av nya f reskrifter

3.1. En ny myndighet
Vägverksföreskrifterna överförs till nya föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen, som
sedan den l januari 2009 är behörig myndighet att utfärda föreskrifter.

Sedan den l januari 2009 är Transportstyreisen central registermyndighet på vägtrafikområ-
det. Det är därför Transportstyreisen som har mandat att ge ut föreskrifter på området. Trans-
portstyreisen kan emellertid inte ändra i föreskrifter utfårdade av Vägverket. För att kunna
ändra reglerna i Vägverksföreskrifterna överförs dessa till Transportstyrelseföreskrifter. Vid
kommande ändringar i föreskrifterna kan Transportstyreisen begränsa sig till att utfärda före-
skrifter om ändring i de föreskrifter som nu föreslås. Två paragrafer om avgifter för personli-
ga fordonsskyltar blir kvar i Vägverksföreskrifterna, därför att behörigheten att besluta om
dessa avgifter inte har överförts till Transportstyreisen.

3.2. Förestående lagändringar
Ingen genomgripande ändring av föreskrifterna sker, utan de överförs i många stycken
orörändrade från Vägverksföreskrifterna.

En översyn av registerlagstiftningen pågår. Detta kommer sannolikt att leda till att lagen
(2001 :558) och förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister kommer att upphävas och ersät-
tas med ett nytt regelverk. Vägverksföreskriftema är skrivna utifrån nuvarande lag och för-
ordning.

Det finns inte nu anledning att göra några genomgripande förändringar av föreskrifterna. Mer
genomgripande förändringar kan och bör i stället göras när den nya lagstiftningen har beslu-
tats och bör träda i kraft i samband med den. De flesta regler överförs därför oförändrade från
Vägverksföreskrifterna till Transportstyrelsens föreskrifter.

De överIörda men oförändrade reglerna innebär givetvis ingen förändring av gällande rätt. De
är ett s.k. nollalternativ. En konsekvensutredning för alla dessa regler måste därrör vara obe-
hövlig. Det skulle i stället vara aktuellt med en sådan utredning om nuvarande regler skulle
upphävas utan att ersättas.

3.3. Ny fordonsförordning 2009
Hänvisning i flera paragrafer i de nya föreskrifterna sker till den nu gällande fordonsför-
ordningen (2009:211 ).

Våren 2009 infördes fordonsförordningen (2009:211), som ersatte den tidigare fordonsförord-
ningen (2002:925). Den nya förordningen trädde i kraft den 29 april 2009, förutom 2 kap. 3
och 4 §§, som träder i kraft den l mars 2010. De regler som träder i kraft senare har ingen
betydelse för reglerna i de nu aktuella föreskrifterna.
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Vägverksfåreskrifterna hänvisar fortfarande till den gamla fordonsförordningen. Hänvisning
skall naturligtvis ske till gällande regler. I förslaget till nya föreskrifter hänvisas till nu gällan-
de fordonsfårordning.

De ändringar som hänvisar till den nu gällande fordonsförordningen bör träda i kraft snarast
möjligt, så att gällande föreskrifter hänvisar till rätt bestämmelser.

3.4. Anmälan av ägarbyte genom personligt besök
Möjligheten att gå till ett kontor tillhörigt Vägverket och lämna en anmälan om ägarbyte
för fordon utan att behöva använda fordonets registreringsbevis i original tas bort och för
kontor som tillhör Transportstyreisen inskränks det till de kontor som tillhör Trafikre-
gistret och skall endast kunna ske om det föreligger särskilda skäl.

Den nuvarande undantagsmöjligheten från att anmäla ägarbyte på registreringsbeviset om
både säljare och köpare styrker sin identitet på ett kontor tillhörigt Transportstyreisen eller
Vägverket är villkorslös. Den förutsätter alltså inte att det finns någon särskild anledning till
att anmälan inte kan ske i enlighet med huvudregeln utan anmälarna kan välja att göra anmä-
lan på det sättet. De övriga undantagsfallen enligt paragrafen förutsätter antingen att det före-
ligger en sådan situation att den som förfogar över registreringsbeviset (registrerad ägare)
typiskt sett inte kan förväntas medverka till anmälan (p. 1 - 7) eller att det annars finns något
särskilt skäl till undantag från formkravet (p. 9)

När anmälan görs genom personligt besök och identifiering på detta sätt kan det förstås bero
på att säljaren inte har sitt senast utfärdade registreringsbevis tillgängligt och att parterna är
måna om att få in anmälan så fort som möjligt, ev. med beaktande av den s.k. tiodagarsregeln.
Men det kan också vara ett sätt att göra ett ägarbyte för fordonet och ändå behålla registre-
ringsbeviset. Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling som i orätta händer kan an-
vändas i bedrägligt syfte är det viktigt att i så hög grad som möjligt också få in det senast ut-
färdade registreringsbeviset i samband med anmälan om ägarbyte.

Vid det normala förfarandet, att en skriftlig anmälan om ägarbyte kommer in till Transportsty-
reisen, görs inte någon kontroll av att de som undertecknat anmälan verkligen är fordonets
tidigare respektive nye ägare. Identitetskontrollen är alltså inte huvudsyftet vid registreringen,
tillgången till det senast utfärdade registreringsbeviset är viktigare. Registreringsbevis är vär-
dehandlingar och det är inte bra om gamla registreringsbevis finns i omlopp i samhället. Det
bör därför finnas objektivt sett godtagbara skäl får att en anmälan som inte görs på registre-
ringsbeviset skall kunna godtas.

Mot denna bakgrund finns det skäl att inskränka möjligheten att anmäla ägarbyte på plats mot
styrkande av identitet. Anmälan bör endast göras på Trafikregisterkontor, därför att det är där
som personal har behörighet att registrera ägarbyten i vägtrafikregistret och har den kunskap
som kan krävas för att svara på frågor och se till att den som identifierar sig som säljare av
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fordonet också är registrerad ägare till fordonet. Vägverket upphör som myndighet under
2010 och ersätts av Trafikverket. Möjligheten att anmäla ägarbyte hos Vägverket har varit av
övergångskaraktär. Trafikverket skall även ha andra uppgifter än vägtrafik och det finns ingen
anledning att ha kvar möjligheten att anmäla ägarbyte där.

Det bör föreligga särskilda skäl för att anmälan inte skall kunna göras på vanligt sätt med re-
gistreringsbevis i original. Vad det kan vara för särskilda skäl får visa sig i praxis.

3.5. Omreglerad marknad för fordonsbesiktning
Anmälan om registrering från ett besiktningsorgan skall göras på formulär som fastställts
av Transportstyreisen i samråd med Aktiebolaget Svensk Bilprovning och SMP Svensk
Maskinprovning, så som skall ske enligt nuvarande 2 kap. 17 §, fram till den 1 juli, däref-
ter är Transportstyreisen ensam behörig att besluta om sådana formulär.

Svensk bilprovning AB:s monopol på fordonsbesiktningar kommer att avskaffas den 1 juli
2010 och det kommer att införas en friare etableringsrätt för fordonsbesiktningsorgan. De
föreskrifter som nu införs skall därför ha samma bestämmelser som Vägverksföreskrifterna.
Ändring så att Transportstyreisen blir ensam beslutande skall ske i samband med att avregle-
ringen genomförs, därför föreslås en separat ändringsföreskrift för detta.

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (1992 :52) om provning vid ackrediterad verkstad efter
kontrollbesiktning är fortfarande gällande. De utfårdades enligt bemyndigande i 102 § for-
donskungörelsen (1972:595). Sedan dess har fordonskungörelsen ersatts av fordonsrörord-
ningen (2002:925), som i sin tur har ersatts av fordonsförordningen (2009:211). Det pågår
arbete på Vägtrafikavdelningen hos Transportstyreisen med att ta fram nya föreskrifter enligt
bemyndigande i den nya fordonsförordningen, men tanken är att avvakta införandet av de nya
regler som väntas i och med avregleringen. Enligt planen skall dessa nya föreskrifter träda i
kraft den 1juli 2010. De nu föreslagna föreskrifterna skall därför än så länge hänvisa till Tra-
fiksäkerhetsverkets föreskrifter. En separat ändringsföreskrift kommer att tas fram när det är
klart vilka ändringar som krävs.

3.6. Taxiskyltar
I Taxiskyltar skall inte längre kunna lämnas till länsstyrelserna.

Från den 1januari 2010 tar Transportstyreisen över länsstyrelsernas ansvar för körkort och
yrkestrafik. Enligt nuvarande regler kan de särskilda registreringsskyltarna för taxibilar läm-
nas in till Transportstyreisen eller länsstyrelsen när fordonet som de har suttit på inte längre
skall användas i taxitrafik. När Transportstyreisen tar över hela ansvaret för yrkestrafikfrågor
finns det inte längre anledning att lämna in taxiskyltar till länsstyrelsen. Skyltar skall därIör
bara lämnas in till Transportstyreisen enligt de nya reglerna. Det kan bli mer obekvämt rör en
del taxiföretag, men TransportstyreIsen kommer att ha lokala kontor runt om i landet och
skyltarna kan också skickas med post eller bud precis som nu. Förändringen sker i konsekvens
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med ändringar iförordingen (2001 :650) om vägtrafikregister, varför någon närmare konsek-
vensutredning inte bedöms vara nödvändig.

3.7. Kontrollmärken
I Det skall inte finnas regler om kontrollmärken i de nya föreskrifterna.

Kontrollmärkena har tagits bort, enligt förordningen (2009:936) om ändring i förordningen
(2001 :650) om vägtrafikregister. Dessa ändringar trädde i kraft den l januari 2010. Syftena
med att ta bort kontrollmärket utvecklades i 2009 års budgetproposition (prop. 2009: 1O:1,
Utgiftsområde 22: Kommunikationer, s. 49). Skälen var att förenkla för fordonsägare, minska
de administrativa kostnaderna för näringslivet och minska kostnaderna för staten. Transport-
styrelsens administration av kontrollmärkena har kostat tämligen mycket pengar. l konsek-
vens med att reglerna om kontrollmärken togs bort ur förordningen, har alla regler om kont-
rollmärken tagits bort ur de föreslagna föreskrifterna. Det bedöms inte medföra några nackde-
lar att ta bort reglerna rakt av, på samma sätt som har skett i förordningen.

Genom att de föreslab~a föreskrifterna är helt nya, kan paragrafnumreringen i det kapitel som
inleds med reglerna om kontrollmärken i de nuvarande föreskrifterna anpassas så att följande
regler börjar med l § i de föreslagna reglerna.

De märken som skall sitta på saluvagnsskyltar föreslås vara kvar med oförändrade regler.
Dessa märken är av samma slag som kontrollmärkena, men har annan funktion. Det är bara ett
märke för varje skylt, som sätts på skylten innan den skickas till innehavaren av saluvagnsli-
censen. Det är ingen administrativ börda för företagen att dessa märken finns på saluvagns-
skyltarna.

3.8. Avregistrering av fordon
Kravet på att anmälan om avregistrering ska ske på registreringsbevisets del 2 i original
tas bort för fordon som förs ut ur landet till annat land inom EES. Det kan istället ske på
annat särskilt formulär, eller på kopia av registreringsbeviset del 2. Kravet på att visa att
ett fordon varaktigt förts ut ur landet förtydligas.

För ett fordon som exporteras och som skall registreras i annat land ska registreringsbevisets
del 1 och del 2 medfölja fordonet fOr att kunna visas upp i det nya landet där fordonet skall
registreras. Enligt gemensamma europeiska regler får fordon inte registreras där om inte båda
dessa delar uppvisas och lämnas in till registreringsmyndigheten och de ska vara i original.
Sedan föreligger det en skyldighet fOr registreringsmyndigheten att rapportera till Transport-
styreisen om att fordonets registreringsbevis har tagits om hand där och då är det en grund för
att avregistrera fordonet här i Sverige. Fordonet får inte registreras där annat än i undantags-
fall om del 2 av beviset saknas.
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Eftersom den svenska säljaren inte alltid känner tilltro till köparen så behåller han eller hon
ofta del 2 av beviset för att kunna avregistrera fordonet i Sverige. Det innebär att köparen of-
tast saknar del 2, vilket innebär att den utländska registreringsmyndigheten måste fråga
TransportstyreIsen om det går bra att registrera fordonet eller om det finns något hinder mot
dct.

För att underlätta registreringen i det nya landet föreslås att kravet på att göra avregistrering
för export på del 2 av registreringsbeviset skall ersättas med att anmälan kan ske genom ett
särskilt formulär som är fastställt av TransportstyreIsen eller på kopia av registreringsbevisets
del 2. Denna förenkling gäller bara vid export till länder inom Europeiska Ekonomiska Sam-
arbetsområdet, där det finns gemensamma regler om registrering och avregistrering av fordon.

Transportstyrelsen väljer också att använda ordet formulär istället för blankett, eftersom
Transportstyrelsen anser att formulär också öppnar för en möjlighet att skapa webtjänster be-
roende på vilka dokument som måste inges för att styrka ett visst förhållande.

3.9. Utbetalning av skrotningsersättning och skrotningsbidrag
I Hela kapitlet tas bort eftersom dessa bestämmelser är överspelade sedan ett år tillbaka.

Den l juni 2007 ändrades bestämmelserna om utbetalning av skrotningsersättning och skrot-
ningsbidrag. Det utbetalades sedan ersättning under vissa tillfällen under 2008. Det pågår ett
arbete med att avsluta bilskrotningsfonden och därför behövs inte denna reglering längre.
Övergångsvis kan dock bestämmelserna fortfarande komma att tillämpas i vissa fall.

3.10. Språkliga ändringar
Språket i de nya föreskrifterna utformas i enlighet med de språkliga normer som numera
brukar tillämpas vid författningsskrivning.

När reglerna överförs från Vägverksföreskrifterna till Transportstyrelsens föreskrifter, föreslås
också att språket ändras för att stämma överens med de språkliga normer som numera brukar
tillämpas vid författningsskrivning. Således har presensformen av verbet skola bytts ut från
"skall" mot "ska". Vidare har det personliga pronominet i tredje person singular "han" bytts ut
mot det mer uppenbart könsneutrala "han eller hon". Dessa förändringar innebär ingen för-
ändring i sak av bestämmelserna och någon konsekvensutredning behöver därför inte göras.

3.11. Redaktionella ändringar
Paragrafnumreringen justeras för att få en konsekvent nummerföljd. Vissa paragrafer i
Vägverksföreskrifterna, som utgör hänvisningar till andra regler, formuleras om.

Numreringen av kapitel och paragrafer behålls i stort sett oförändrad från de nu gällande
Vägverksföreskrifterna. Paragrafnumreringen anpassas på sina ställen så att det inte före-
kommer paragrafnummer som följs av bokstäver. I den mån inget annat sägs i specialmotiver-
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ingen (avsnitt 4, nedan) är kapitel- och paragraf numreringen oforändrad från Vägverksfore-
skrifterna.

Vissa paragrafer i VägverksfOreskrifterna fyller bara funktionen av att hänvisa till att ytterli-
gare regler finns j andra regelverk. Dessa paragrafer har formulerats om fOr att få innebörden
av regler. Ingen ändring av rättsläget i sak är avsedd.

3.12. Ikraftträdande
I Ikraftträdande sker den 1 maj 2010.

Ikraftträdandet foreslås till den 1 maj 2010, for att fors1agen skall bli ordentligt beredda ge-
nom exempelvis en extemremiss. Det bedöms vara viktigare med ett genomarbetat regelverk
än att det under april 2010 fortfarande står i de gamla foreskrifterna att anmälan om ägarbyte
kan göras på kontor hos Vägverket, som då inte längre finns.

3.13. Övriga överväganden
De som berörs av regleringen är i huvudsak fordonsägare och fordonshandlare. Eftersom de
flesta uppgifter överfors ograverade från Vägverksforeskrifterna eller bara är foljdändringar
av andra forfattningsändringar, har det inte bedömts nödvändigt att göra någon närmare un-
dersökning av vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen kan medfora. Vissa
alternativa regleringar har övervägts under processen, men har forkastats och behöver inte
närmare redogöras for här. Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som fOljer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Det finns inget behov av informationsinsatser
gentemot allmänheten, däremot kan det finnas skäl att göra riktade informationsinsatser gent-
emot en del näringsidkare i fordonsbranschen fOr att upplysa dem om justeringar i regelver-
ken.
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4. Specialmotivering
Regler som inte motiveras speciellt förs över i sak oförändrade från Vägverksföreskrifterna.

Ingress
Hänvisning sker till fler paragrafer i förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister i enlighet
med vilka bemyndiganden som faktiskt utnyttjas.

1 kap. 2 §
Definitionen av fordonsår förtydligas efter modell i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen
(2006:227). Skillnaden mot definitionen i vägtrafikskattelagen är endast redaktionell, avsikten
är att fordonsår fortfarande skall ha samma definition som i den lagen.

2 kap. 6 och 7 §§
Hänvisning sker till fordonsförordningen (2009:211) i stället för fordonsförordningen
(2002:625), se avsnitt 3.3. ovan. I 6 § hänvisas till de senaste direktiven och förordningarna
från EU. I 7 § tas andra ledet i p. 2 bort, som handlade om trafiktraktor som skulle dra en på-
hängsvagn som inte var registrerad i landet, därför att skattebestämmelsen med dubbel for-
donsskatt för sådana traktorer togs bort i och med att vägtrafikskattelagen (2006:227) trädde i
kraft under 2006.

2 kap. 17 §
Fordonsbesiktningen kommer att omregleras och konkurrensutsättas, men inte förrän vid
halvårsskiftet 2010. Så som nämnts i avsnitt 3.5. ovan innebär det att de regler som säger att
samråd med Aktiebolaget Svensk Bilprovning och SMP Svensk Maskinprovning skall ske tas
bort i en särskild föreskriftsändring med senare ikraftträdandedatum.

2 kap. 20 §
Paragrafen utökas med fler register som skall kontrolleras, i princip är regeln oförändrad.

2 kap. 21 §
I Vägverksföreskrifterna är 21 § bara en hänvisning till andra regler. Enligt vad som sägs i
avsnitt 3.11. ovan är den omformulerad.

3 kap. 6, 7, 8, 11 och 12 §§
Hänvisning till fordonsförordningen (2009:211), se avsnitt 3.3.

3 kap. 14 §
Paragrafen förenklas utan att ändring ser i sak, reglerna i andra stycket läggs in i punkterna i
första stycket.

3 kap. 16 §
Följdändring med anledningen av ändringen av 3 kap. 14 §.
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3 kap. 17 och 18 § §
Motsvarar 16 a § och 17 § i Vägverksföreskrifterna. I 18 § läggs en punkt 4 till får utökad
kontroll av handlingarna som paragrafen handlar om.

3 kap. 19 §
Motsvarar 3 kap. 18 § i Vägverksfåreskriftema, men är omformulerad i enlighet med vad som
sägs i avsnitt 3.11. Jämförbar med 2 kap. 21 §.

3 kap. 20 §
Motsvarar 3 kap. 19 § iVägverksföreskrifterna.

4 kap. 3, 4 och 5 §§
Motsvarar 2 a §, 3 § och 3 a § iVägverksföreskrifterna.

4 kap. 6 §
Motsvarar 4 kap. 4 § i Vägverksfåreskrifterna.

Punkten 5 i Vägverksföreskrifterna om fordon som försålts enligt lagen (1985:982) om när-
ingsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats tas bort, eftersom det är en duplett av 10
kap. 4 § 2 förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister. De följande punkterna får därmed en
annorlunda numrering. Ingen ändring av gällande rätt är avsedd.

Den nuvarande punkt 8 justeras och antalet ställen att anmäla ägarbyte enligt den punkten
inskränks, se avsnitt 3.4 ovan.

4 kap. 7 och 8 §§
Motsvarar 4 kap. 4 a § och 5 § i Vägverksföreskrifterna, men de byter plats med varandra för
att få en mer logisk följd efter den föreslagna 6 §.

I 8 § tillförs ett undantag som står i 9 kap. 2 § Vägverksföreskrifterna men som hör bättre
hemma här. Undantagen från 4 kap. 6 § 6 blir tillämpligt även här, i konsekvens med övriga
undantag.

5 kap.
Kapitlet får ny rubrik, eftersom det införs en ny bestämmelse sist i kapitlet som inte har med
registreringsskyltar utan med registreringsnummer att göra.

5 kap. 4 §
Hänvisning till paragrafen om nationalitetsmärke i andra stycket hänvisar till nytt paragraf-
nummer eftersom reglerna om kontrollmärke i 7 kap. tas bort.

5 kap. 5 §
Motsvarar 5 kap. 4 a § iVägverksföreskrifterna.
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5 kap. 6, 7 och 8 §§
Motsvarar 5 kap. 5,6 och 7 §§ iVägverksföreskrifterna.

5 kap. 9 och 10 §§
Motsvarar 5 kap. 8 och 9 §§ i Vägverksföreskrifterna. Skillnaden är att inlämnande av taxi-
skyltar bara skall ske till Transportstyreisen, i och med att länsstyrelsernas verksamhet på
yrkestrafikområdet överförs till Transportstyreisen från den 1 januari 2010, se avsnitt 3.6.

5kap.11-14§§
Motsvarar 5 kap. 10 - 13 §§ i Vägverksföreskriftema.

6 kap. 16 §
Följdändringar görs utifrån ändringarna i 5 kap. 1 §.

6 kap. 22 §
Upplyser om att det är Trafikverket som beslutar om avgiften för personliga fordonsskyltar.
Enligt 16 kap. 7 § förordningen (2001 :650) om vägtrafikregister är det inte Transportstyreisen
som fattar beslut om priset för personliga fordonsskyltar. Transportstyreisen kan därför bara
föreskriva vad priset för ersättningsskyltar är, varför 6 kap. 23 § Vägverksföreskrifterna utgår.

6 kap. 23 §
Motsvarar 6 kap. 24 § Vägverksföreskrifterna, jämför kommentaren till 6 kap. 22 §.

Avgiften ändras från 60 till 80 kr, som en följd av ändringar i f6rordningen (2001 :652) om
avgifter på vägtrafikområdet.

6 kap. 24 §
Motsvarar 6 kap. 25 § Vägverksf6reskrifterna, jämför kommentaren till 6 kap. 22 §.

7 kap.
Ny kapitelrubrik eftersom reglerna om kontrollmärke tas bort, se avsnitt 3.7.

7 kap. 1-5 §§
Motsvarar 7 kap. 8-12 §§ i Vägverksföreskrifterna då reglerna om kontrollmärke tas bort.

9 kap. 2 §
Från Vägverksföreskrifterna tas andra meningen bort, eftersom den regeln framgår redan av
11 kap. 1 § fOrordningen (2001 :650) om vägtrafikregister. Tredje meningen flyttas till 4 kap.
8 §, där den passar bättre in i sammanhanget.
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9 kap. 4 § och 6 §
Dessa paragrafer i Vägverksfåreskrifterna är paragrafer som bara hänvisar till andra bestäm-
melser, de formuleras om, se avsnitt 3.11.

9 kap. 5 §
En ny sista mening infårs som fåreskriver om undantag vid de speciella situationer som
nämns i 4 kap. 6 §. Meningen kodifierar gällande praxis och ändrar alltså inte rättsläget.

9 kap. 7-9 §§
Nya regler om avregistrering med syfte att fårenkla handläggningen när fordon fårs ut från
Sverige, se avsnitt 3.8.

10 kap. 2 §
Paragrafen har skrivits i punktform och tar med en definition från 10 kap. 3 § Vägverksfåre-
skrifterna, ingen ändring i sak är avsedd.

10 kap. 3 §
Definitionen i 10 kap. 3 § Vägverksfåreskrifterna är flyttad till 10 kap. 2 §, i övrigt är be-
stämmelsen densamma som tidigare.

10 kap. 5 §
l punkt 2 b) tillåts registreringsbevis som alternativ till F-skattsedel.

10 kap. 9 §
Paragrafen ändras så att registreringsunderlaget kan bestå av köpeavtalet och inte behöver
vara ett särskilt dokument. Detta är en anpassning till rådande praxis.

l ett nytt andra stycke anges att den som gör direktanmälan skall ta hand om registreringsbevi-
set när han eller hon köper ett fordon. Detta innebär bland annat en mindre risk får att gamla
registreringsbevis finns i omlopp.

10 kap. 10 §
Första meningen i paragrafen i Vägverksfåreskriften tas bort, som en fåljd av ändringarna i
fåregående paragraf. l fOrsta stycket läggs ett undantag till från kravet på skriftligt underlag
vid direktanmälan; när ackrediterade verkstäder registrerar efterkontroll, "släcker tvåor" efter
kontrollbesiktning, skall de inte behöva spara skriftligt underlag. Det är en administrativ bör-
da får verkstäderna som i dessa fall saknar praktisk betydelse.

11 kap. 7 §
Skrivs om enligt 3.11.
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12 kap. l §
l denna paragraf och i kapitelrubriken används det nu gällande begreppet vägtrafikregisterav-
gift i stället for det tidigare registerhållningsavgift.

13 kap.
Motsvarar 14 kap. VägverksfOreskrifterna, eftersom bilskrotningsfonden har upphört och 13
kap. de foreskrifterna därfor utgår, se avsnitt 3.9.

13 kap. 2 §
Hänvisning sker till fordonsfOrordningen (2009:211), se avsnitt 3.3.

13 kap. 5 §
I Vägverksforeskrifterna var denna paragraf och 14 kap. 11 § de enda som åtfoljdes avall-
männa råd. För att renodla fOreskrifterna till att enbart omfatta bindande bestämmelser fore-
slås att de allmänna råden tas bort. Innebörden av de allmänna råden läggs i stället in som
ytterligare bestämmelser i foreskriften. I de allmänna råden hänvisas uttryckligen till Larm-
tjänst Aktiebolag. Det är Transportstyrelsens bedömning att detta bolag fortfarande skall an-
ges uttryckligen, nu i fOreskrifterna, eftersom undersökningarna måste vara trovärdiga.

13 kap. 10 §
Paragrafen är bara redaktionellt ändrad från VägverksfOreskrifterna, samt att exemplifieringen
i sista punkten har tagits bort. Ingen ändring i sak är avsedd.

13 kap. 11 §
Reglerna om handling som visar åtkomst till fordonet har flyttats till 12 §, for att fortydliga att
sådana handlingar krävs i samtliga fall, inte bara när ett fordon tas in från utlandet. Ingen for-
ändring i sak är avsedd. De allmänna råden gällde dessa regler, se kommentaren till den para-
grafen.

13 kap. 12 §
Reglerna om handling som visar åtkomst till fordonet har flyttats från 11 § till ett nytt forsta
stycke i 12 §, for att fOrtydliga att sådana handlingar krävs i samtliga fall, inte bara när ett
fordon tas in från utlandet. Det som förut var allmänna råd till 11 § har formulerats om så att
det blir en regel som anger minimikrav på vad dokumentet skall innehålla.

Det som nämns i andra stycket i 12 § motsvarar paragrafens lydelse i Vägverksforeskrifterna.
Ingen forändring i sak är avsedd.

13 kap. 14, 16 och 18 §§
Paragraferna har skrivits omjämfort med Vägverksforeskrifterna, ingen förändring i sak är
avsedd, jämfor avsnitt 3.11.
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Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelserna 2-5 är desamma som en del av de övergångsbestämmelser som
beslutades om när Trafikregistrets verksamhet gick över från Vägverket till TransportstyreI-
sen den l januari 2009. Övriga övergångsbestämmelser gällde förhållanden under 2009 och
har spelat ut sin roll.

Övergångsbestämmelse 6 hänvisar till att reglerna i 13 § Vägverksföreskrifterna fortfarande
kan användas i tillämpliga delar, trots att bilskrotningsfonden är avskaffad, så länge det finns
utestående fordringar på de medel som fanns i fonden och dessa fordringar inte har preskribe-
rats. Hänvisningen till preskription är en påminnelse om vad som i vart fall gäller.
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