Svensk författningssamling

SFS 2004:988

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

Utkom från trycket
den 23 november 2004

utfärdad den 11 november 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
dels att 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 2 §, 18 kap. 4 § samt bilagorna 2 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 5 §,
3 kap. 6 § och 4 kap. 10 a §, närmast före 3 kap. 6 § och 4 kap. 10 a § nya
rubriker samt en ny bilaga, bilaga 5, av följande lydelse.

2 kap.
5 § I fråga om registrering av trängselskatt skall de uppgifter som framgår
av bilaga 5 föras in i vägtrafikregistret.
Vägverket svarar för att uppgifterna förs in.

3 kap.
4 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett trafiktillstånd,
en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till biluthyrning
och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning skall
gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitimation
eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan skall gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.
En uppgift om grund för återkallelse enligt 5 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § yrkestrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen skall gallras ur
registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om
grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.
När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort avlidit, skall uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet snarast gallras ur registret.
Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av bilaga 3 till
denna förordning.
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Uppgifter om registreringen av trängselskatt
6 § Uppgifter om trängselskatt skall, om skatten har betalats och omprövning inte har begärts, gallras ur vägtrafikregistret när fristen enligt 15 §
tredje stycket lagen (2004:629) om trängselskatt för begäran om omprövning har gått ut. Om omprövning har begärts skall uppgifterna i stället gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt
slutligt har prövats.
Om skatten inte har betalats, skall uppgifterna gallras när fordringen har
preskriberats.
Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation
som avses i 9 § lagen om trängselskatt och som inte behövs för att ett beslut
om trängselskatt skall kunna fattas, skall gallras omedelbart.

4 kap.
1 § Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller
1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första
stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund
eller förarprövare,
c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är
förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
punkten 6,
3. yrkestrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation,
b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är
förenade med datum,
c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer eller ärendenummer,
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och
som är förenade med datum,
5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är
förenade med datum.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5 §.
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10 a § Uppgifter i vägtrafikregistret som avser trängselskatt skall på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för verkets handläggning av
ärende om trängselskatt.
12 § Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som
Sverige har tillträtt.
Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får
överföras endast i samband med ett ärende om registrering av fordon, utbyte
av utländskt körkort eller om förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr
3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter 1 samt
vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488).

5 kap.
2 §2 Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register
som avses i lagen (1998:629) om belastningsregister, om den registrerade
har gjort sig skyldig till brott mot följande bestämmelser.
1. 3 kap. 1, 2 eller 5–9 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer
och 3 kap. 11 § brottsbalken,
2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1–3 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer och
6 kap. 12 § brottsbalken,
4. 8 kap. 1 eller 4–7 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer
och 8 kap. 12 § brottsbalken,
5. 9 kap. 1 eller 3–5 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer
och 9 kap. 11 § brottsbalken,
6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer
och 10 kap. 9 § brottsbalken,
7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,
11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling,
14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (1982:821) om
transport av farligt gods,
18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg,
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19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
20. 20 kap. 3–5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. yrkestrafiklagen (1998:490),
22. lagen (1998:492) om biluthyrning,
23. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
24. fordonslagen (2002:574) eller den upphävda fordonskungörelsen
(1972:595),
24 a. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen
(2004:519),
25. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
26. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
27. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom
landet,
28. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,
m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
29. yrkestrafikförordningen (1998:779),
30. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
31. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om
internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),
32. trafikförordningen (1998:1276),
32 a. fordonsförordningen (2002:925),
33. denna förordning, eller
34. föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 24
och 25–33.

18 kap.
4 § Vägverket prövar frågor som avser registreringen av felparkeringsavgifter och trängselskatt.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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I vägtrafikregistret skall i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.
Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret
Särskilda regler

2. Körkortsuppgifter
Innehav av intyg om förarutbildning
för transport av farligt gods enligt
lagen (1982:821) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett
sådant intyg

Vägverket

Innehav av bevis om yrkeskompetens
enligt 10 § förordningen (1993:184)
om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 §
förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.

Vägverket

Innehav av ett certifikat som avses i
4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 §
luftfartslagen (1957:297) eller av
elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 §
samma lag

Vägverket
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I vägtrafikregistret skall i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgifter föras in.
Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret
Särskilda regler

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.
Villkor och begränsningar
taxiförarlegitimation

för

Länsstyrelsen

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Vägverket

Beslut med anledning av förnyelse

Vägverket

8. Uppgifter om färdskrivarkort
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Ansökan om färdskrivarkort och
beslut med anledning av ansökan

Vägverket

Uppgifter om färdskrivarkort
– ansökan om färdskrivarkort och
beslut med anledning av ansökan
– datum för utfärdande
– datum när kortet lämnats ut
– datum för förnyelse
– datum för återkallelse
– datum för omhändertagande
– datum för stöldanmälan
– datum för förlustanmälan
– datum för anmälan om att kort är
felaktigt
– datum för suspension
– datum för utfärdande av ersättningskort
– datum för utbyte
– giltighetstid
– kortnummer
– datum för delgivning av beslut
– fotografi och namnteckning för
förarkort

Vägverket
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Särskilda regler
Körkortsuppgifter som behövs för
utfärdande av förarkort

Vägverket

9. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av yrkestrafikärenden

Vägverket eller, efter verkets
bestämmande, i fråga om visst slag
av uppgifter, länsstyrelsen
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I vägtrafikregistret skall i fråga om registreringen av trängselskatt följande
uppgifter föras in.
1. Uppgifter om passagen
Den kommun inom vilken passagen skett
Tidpunkt för passagen
Betalstation
Registreringsnummer eller beteckning på skylt
2. Uppgifter i beslut om trängselskatt, expeditionsavgift och
tilläggsavgift
Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.
Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande
För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är
folkbokförd, annan adress i landet
För juridisk person: adress i landet
Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.
Registreringsnummer eller beteckning på skylt
Tidpunkt för färden och betalstation
Belopp
Beslutsdatum
3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)
Betalning
Utfärdad betalningsuppmaning
Överlämnande till kronofogdemyndigheten
Återbetalning
Undanröjande
Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 eller 7 §
lagen (2004:629) om trängselskatt
4. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden
om trängselskatt
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