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Förordning
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SFS 2003:206
Utkom från trycket
den 27 maj 2003

utfärdad den 8 maj 2003.
Regeringen föreskriver1 att 11 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

11 kap.
1 § Ett fordon skall, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren
gör till Vägverket på fordonets registreringsbevis i original om
1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har
vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas
i trafik,
2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,
3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militära
vägtrafikkungörelsen (1974:97),
4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt
eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet,
eller
5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats
inom två år därefter.
En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda
skäl för annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i
första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt bilskrotningslagen
(1975:343) har lämnats tillsammans med en anmälan om avregistrering.
Skrotningsintyg som utfärdats av den som för utfärdande av sådana intyg
är godkänd av behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt
detta kapitel.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

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).
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