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Regeringen föreskriver i fråga om bilskrotningsförordningen (1975:348) 1
dels att 22 b och 22 c §§ skall upphöra att gälla,
dels att 23 a, 23 b, 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 24 §, av följande
lydelse.
23 a §2 Vägverket är avgiftsmyndighet för skrotningsavgiften.
Beslut om sådan befrielse från skyldigheten att betala skrotningsavgift
som avses i 16 a § bilskrotningslagen (1975:343) meddelas av Vägverket.
23 b §3 Kompensation för erlagd skrotningsavgift enligt 16 § bilskrotningslagen (1975:343) sker efter skriftlig ansökan av beskicknings- eller
konsulatschef eller av den som i Sverige äger företräda sådan organisation
som avses i bestämmelsen. Ansökan ges in till Utrikesdepartementet och
skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling av vilken skall framgå
fordonets pris, förvärvsdatum, erlagd skrotningsavgift, bilmärke, chassinummer, fordonets registreringsnummer samt säljarens och köparens namn
och adress.
Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till avgiftsmyndigheten
med uppgift om huruvida fordonet förvärvats av någon som har rätt till kompensation enligt 16 § bilskrotningslagen.
24 §4 I fråga om skrotningsavgift tillämpas bestämmelserna om indrivning
i 58–60 §§ och domstols skyldighet att lämna uppgifter i 61 § första stycket
skattebetalningsförordningen (1997:750).
Vid tillämpningen av första stycket skall vad som sägs om skatt och skattemyndighet i stället gälla avgift och Vägverket.
26 §5 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut i andra fall
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än enligt 3–5 eller 9 §, 14 § första stycket 2 eller andra stycket får dock inte
överklagas.
27 §6 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av bilskrotningslagen
(1975:343) och denna förordning meddelas av Naturvårdsverket.
Föreskrifter som avses i första stycket meddelas dock av Vägverket beträffande skrotningsintyg, utbetalning av skrotningspremie och andra frågor
med anknytning till vägtrafikregistrets förande samt beträffande skrotningsavgift.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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