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utfärdad den 8 maj 2003.
Regeringen föreskriver1 att 13, 24 a och 25 §§ bilskrotningsförordningen
(1975:348) skall ha följande lydelse.
13 §2 Skrotningsintyg skall innehålla
1. underskrift av den som är behörig att utfärda intyget,
2. i fråga om det företag eller inrättning som utfärdar intyget, uppgift om
företagets eller inrättningens namn, adress och registrerings- eller identifieringsnummer,
3. i fråga om den behöriga myndighet som avses i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om
uttjänta fordon3, uppgift om myndighetens namn och adress,
4. uppgift om datum för utfärdande av intyget,
5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer,
fordonsslag, märke, modell och chassinummer,
6. underskrift av fordonets ägare eller innehavare samt uppgift om dennes
namn, nationalitet och adress.
Skrotningsintyg skall utfärdas på blankett enligt formulär eller genom
elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver.
24 a §4 Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som framgår av artikel 9.1
i direktiv 2000/53/EG5. Vägverket skall bidra med underlag för rapporteringen.
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.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000
om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Celex 32000L0053).
2
Senaste lydelse 1992:1502.
3
EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).
4
Senaste lydelse 1998:926.
5
EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).
6
Senaste lydelse 2001:371. Ändringen innebär att p. 5 upphör att gälla.
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Ansvar enligt första stycket inträder inte om gärningen är belagd med
straff enligt brottsbalken.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

