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utfärdad den 23 augusti 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779) 1
dels att 8 kap. 1 a och 1 b §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 3 a §, 8 kap. 4 §
samt 11 kap. 7 § skall ha följande lydelse.

1 kap.
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1998:490).
Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen
m.m. finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen
(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för en länsstyrelse eller för Vägverket att få uppgifter ur dessa register.

5 kap.
2 § En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. Till anmälningshandlingarna skall i förekommande fall följande fogas:
1. för ett fordon som innehas med nyttjanderätt, en kopia av kontraktet,
2. för ett fordon som är registrerat i utlandet, ett utländskt registreringsbevis,
3. när antalet fordon som skall användas enligt trafiktillståndet utökas,
kompletterande utredning om att de ekonomiska förutsättningarna enligt
2 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490) är uppfyllda.
3 § Prövningsmyndigheten skall i vägtrafikregistret kontrollera att ett fordon som har anmälts enligt 1 § uppfyller de villkor om registrering och om
beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, fordonskungörelsen (1972:595) och förordningen
(1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige för den fordonstyp
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och det trafikslag som trafiktillståndet avser samt att tillståndshavaren äger
eller har nyttjanderätt till fordonet.

6 kap.
2 § Yrkestrafikmärken utfärdas för fordon som enligt 5 kap. 1 § har anmälts för att användas i yrkesmässig trafik.
Ett yrkestrafikmärke får inte utfärdas
1. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud
enligt fordonskungörelsen (1972:595),
2. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med brukandeförbud enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
3. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring, eller
4. om fordonet inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 69 §
fordonskungörelsen (1972:595).
Om ett yrkestrafikmärke inte har kunnat utfärdas, skall Vägverket meddela detta till prövningsmyndigheten.

7 kap.
3 a §2 En polisman eller en sådan bilinspektör som avses i 91 § fordonskungörelsen (1972:595) får kontrollera om ett fordon som används i taxitrafik är utrustat med en taxameter av godkänd typ. Sådan kontroll får också utföras om det finns anledning att anta att ett fordon i nära anslutning till anträffandet har använts i taxitrafik. Polismannen eller bilinspektören får även
kontrollera om taxametern uppfyller kraven i denna förordning och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.
I samband med sådan kontroll som avses i första stycket får polismannen
eller bilinspektören provköra fordonet i den utsträckning som behövs för att
kontrollen skall kunna genomföras. Fordonet får provköras även om det
finns hinder mot att bruka det enligt fordonskungörelsen eller bilavgasförordningen (1991:1481).

8 kap.
4 §3 När en domstol har dömt någon som har taxiförarlegitimation, trafiktillstånd eller transporttillstånd eller någon annan prövad som avses i
2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) för något brott som anges i
5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre
rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till prövningsmyndigheten.
För trafik som avses i 1 kap. 3 § första stycket skall i de fall som anges i
första stycket en kopia av domen eller beslutet sändas till Vägverket och
Tullverket.
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11 kap.
7 § Avgift för prövning av en ansökan enligt denna förordning tas ut enligt
bestämmelserna i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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