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utfärdad den 15 december 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister1
dels att i 4 kap. 7 § orden ”lokal kriminalvårdsmyndighet” skall bytas ut
mot ”Kriminalvården”,
dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 1, 4 och 8 §§, 6 kap. 11 §, 8 kap. 3 och 9 §§,
11 kap. 1 och 5 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 2 § samt bilagorna 1, 2 och 3 till
förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 10 b §,
10 kap. 6 a § samt 20 kap. 4 a och 10 §§, av följande lydelse.

3 kap.
2 §2 Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och
vem som har meddelat trafikförsäkring skall gallras ur vägtrafikregistret sju
år efter det att ett fordon har avregistrerats.
Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare skall, utöver vad som sägs i
tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter
för fordonet skall uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.
En uppgift om föregående fordonsägare skall gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare
överstiger två.

4 kap.
1 §3 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 un-
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dantag 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,
d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med
körkortsnummer eller motsvarande,
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 §.
4 § Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret får medges endast om
den utgör en tillåten behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Direktåtkomst får inte medges innan Vägverket försäkrat
sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns
eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.
8 §4 En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i ärendet
begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.
Kriminalvården skall lämna belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling.
10 b § Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får begäras hos
Vägverket och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om
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utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Vägverket föreskriver, under förutsättning
att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
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6 kap.
11 §5 Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige
skall föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon 6,
eller ett registreringsbevis som visar
1. registreringsnumret,
2. datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,
4. tillverkarens namn eller varumärke,
5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.
Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige
skall dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i
trafik i sitt hemland. Beviset skall innehålla de uppgifter som anges i första
stycket 2–7.
De handlingar som avses i första och andra styckena skall på begäran
överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna skall vara angivna antingen med enbart latinska
bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna skall vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

8 kap.
3 § En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Vägverket har fått
in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset och,
om det finns ett giltigt ordinarie kontrollmärke för fordonet, den kod som
framträder om märkets ytskikt skrapas bort.
Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Vägverket får meddela föreskrifter
om hur en sådan överföring skall ske.
9 § I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon ställas på efter en
fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Vägverket.
En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller
genom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan
finns bestämmelser i 13 kap.
En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Vägverket har fått in
uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt for5
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don, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet
styrks genom elektronisk överföring. Vägverket får meddela föreskrifter om
hur en sådan överföring skall ske.

10 kap.
6 a § Vägverket får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.

11 kap.
1 §7 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.
Vägverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter
som, utöver vad som anges i andra och tredje styckena, skall bifogas anmälan.
5 § Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan
om avregistrering har kommit in till Vägverket. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.
Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon avregistreras från och
med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg skall ha kommit in
till Vägverket inom två månader från registreringen.
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6 § Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i
5 §. En begäran om omprövning skall ha kommit in till beslutsmyndigheten
inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 5 § får också omprövas på initiativ av beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för
beslutet.

19 kap.
2 § Vägverkets beslut enligt 20 kap. 2, 4 eller 4 a § får överklagas hos regeringen.

20 kap.
4 a § Vägverket får återkalla ett medgivande som har lämnats enligt
20 kap. 4 § första stycket eller andra stycket 1 om
1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de
senaste tolv månaderna,
2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om
registrering av fordon, eller
3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig
eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla medgivandet.
10 § Vägverket får ingå en sådan internationell överenskommelse som berör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom verkets kompetensområde.
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I vägtrafikregistret skall i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Ägaruppgifter
Nuvarande och föregående ägare
I fråga om ägare som avses ovan antecknas 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
Hemortsförsamling
Hemortskommun
Hemortslän
Antal ägare
3. Allmänna uppgifter
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Avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet
Avregistrering
Avställning
Besiktningsskyldighet
Beslag
Efterlysning
Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet
Försäkring
– bolag
– datum för tecknande
– försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det skall få dras av en bil som
framförs av förare med körkortsbehörighet B
Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år
Kontrollmärke
Körförbud
Påställning
Registrering
– datum för registrering i Sverige
– datum för första registrering utomlands för privatimporterat fordon
Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt
– ersättningsskylt
– stulen skylt
– omhändertagen skylt
Skatter
– fordonsskatt
– saluvagnsskatt
– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
Avgifter
– vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
– skrotningsavgift enligt bilskrotningslagen (1975:343)
– avgiftsskyldig tillverkare eller importör enligt 12 § bilskrotningslagen
(1975:343)
Uttagning för användning inom totalförsvaret
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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

1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet. För den som ansöker
om förarbevis för terrängskoter får
även en adress i ett annat land anges.

Vägverket, eller i fråga som länsstyrelse har tagit emot, länsstyrelsen.
Vägverket får föra in identitetsuppgifter utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden.

2. Körkortsuppgifter
Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäran

Länsstyrelsen
Uppgift om begäran skall gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut skall gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Ansökan om körkortstillstånd och
beslut med anledning av ansökan

Länsstyrelsen
Uppgift om ansökan skall gallras när
beslut meddelats. Uppgift om beslut
skall gallras fem år efter beslutet. Om
ingripande skett mot meddelat körkortstillstånd skall tillståndet gallras
när ingripandet gallras

Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av
ansökan

Länsstyrelsen
Uppgift om ansökan skall gallras när
beslut meddelats
Har ett godkännande som handledare
upphört att gälla enligt 4 kap. 8 §
körkortslagen (1998:488) skall uppgiften gallras fem år efter det att beslutet meddelades

Uppgift om att sökanden skall avlägga förarprov hos Vägverket

Länsstyrelsen
Uppgiften skall gallras när uppgift
om körkortstillstånd gallras

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
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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

1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet. För den som ansöker
om förarbevis för terrängskoter får
även en adress i ett annat land anges

Vägverket, eller i fråga som länsstyrelse har tagit emot, länsstyrelsen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Uppgifter om förartillstånd
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Datum för upphörande

Länsstyrelsen

Datum för återlämnande

Länsstyrelsen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre bestämmelser om registrering av föregående ägare gäller fortfarande vid ägarbyten som skett före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 18 kap. 6 § i sin nya lydelse tillämpas på beslut som
har meddelats efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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