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Förordning
om ändring i bilskrotningsförordningen
(1975:348);

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om bilskrotningsförordningen (1975:348) 1
dels att 16 och 21 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § skall utgå,
dels att 1, 2, 12, 14, 17–20, 23 och 25 §§ samt rubriken närmast före 17 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 17 a §, av följande
lydelse.
1 § Med skrotbil avses i denna förordning en utrangerad bil vars totalvikt
inte överstiger 3 500 kilogram. Med producent avses den som yrkesmässigt i
Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar.
Termerna i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i bilskrotningslagen (1975:343).
2 § Auktorisation av bilskrotare meddelas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvudsakligen skall ske.
Auktorisation meddelas för viss tid, högst fem år, och kan förnyas efter
ansökan.
12 § Den som enligt 3 § bilskrotningslagen (1975:343) är behörig att utfärda skrotningsintyg skall utfärda ett sådant intyg när han eller hon tar emot
en skrotbil som är registrerad enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).
14 §2 Behörig att underteckna skrotningsintyg är
1. auktoriserad bilskrotare som är fysisk person, om han eller hon inte är i
konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. annan lämplig person som är anställd hos en auktoriserad bilskrotare
och av länsstyrelsen godkänts som behörig att underteckna skrotningsintyg,
3. person som av en producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg
har utsetts att på producentens vägnar underteckna skrotningsintyg,
4. konkursförvaltare för den som är behörig att utfärda skrotningsintyg,
5. förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar
rörelsen.
1
2

Senaste lydelse av 21 § 2000:1437.
Senaste lydelse 1999:273.

1

SFS 2001:371

Godkännande som avses i första stycket 2 upphör att gälla om den anställde försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
eller om anställningen upphör. Godkännandet kan återkallas, om anmärkningar mot vederbörandes lämplighet ger anledning till det.

Förteckning över bilskrotare och producenter
17 §3 Vägverket skall föra en förteckning över vilka som är behöriga att
utfärda skrotningsintyg och vilka som är behöriga att underteckna skrotningsintyg. Förteckningen får föras genom automatisk databehandling.
Vägverket skall se till att varje länsstyrelse har tillgång till förteckningen
och får kännedom om tillägg eller ändringar som görs i den.
Vägverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i
förteckningen.
Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.
17 a § En producent som skall utfärda skrotningsintyg måste anmäla detta
till länsstyrelsen i det län där skrotbilarna tas emot av producenten eller av
någon på producentens vägnar. Av anmälan skall framgå vilken auktoriserad
bilskrotare producenten har slutit avtal med om omhändertagande av skrotbilarna och vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 §
3.
En producent skall omedelbart anmäla till länsstyrelsen om avtalet enligt
första stycket upphör att gälla eller om ändring sker i förhållanden som avses
i 14 § 3.
18 §4 Länsstyrelsen skall till Vägverket lämna uppgift om
1. beslut varigenom auktorisation meddelas eller återkallas,
2. auktorisation som har förfallit enligt 10 eller 11 §,
3. producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg,
4. vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 §,
5. ändring i förhållande som avses i 3 eller 4.
19 § Skrotningspremie som avses i 4 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra
stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar. För bil som
inte omfattas av sådant producentansvar utgör skrotningspremien
– 700 kronor om bilen är högst 7 år gammal när den avregistreras,
– 1 200 kronor om bilen är mer än 7 år gammal men högst 16 år gammal
när den avregistreras,
– 1 700 kronor om bilen är mer än 16 år gammal när den avregistreras.
Vid tillämpning av första stycket skall bilens ålder vid avregistrering bestämmas utifrån det datum den först togs i bruk. Har en bil tagits i bruk före
1996 skall bilens ålder i stället bestämmas utifrån dess årsmodell.

3

2

4

Senaste lydelse 1992:1502.
Senaste lydelse 1992:1502.

20 § Utbetalning av skrotningspremie sker i samband med avregistrering
av den bil för vilken premien utgår.
Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av
uppgifter i bilregistret och utan att beslut meddelas.
Skrotningspremie betalas ut till den som vid avregistreringen är antecknad
som ägare i bilregistret.
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23 §5 Skrotningsavgift som avses i 9 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra
stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar och 1 500
kronor för bil som inte omfattas av sådant producentansvar.
25 §6 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. lämnar oriktig uppgift i samband med ansökan enligt 7 § eller anmälan
enligt 11, 15 eller 17 a §,
2. bryter mot 6 eller 12 §,
3. underlåter att göra anmälan enligt 11, 15 eller 17 a §,
4. obehörigen utger sig att vara auktoriserad bilskrotare,
5. bryter mot 24 a §.
Ansvar enligt första stycket inträder inte om gärningen är belagd med
straff enligt brottsbalken.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Bestämmelserna i 17 § skall i fråga om skyldigheten att föra en förteckning över personer som avses i 14 § 3 tillämpas från och med den 1 september 2001.
3. En auktorisation som enligt äldre bestämmelser har meddelats för obestämd tid, gäller längst till och med juni 2004.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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