Svensk författningssamling

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

SFS 2006:245
Utkom från trycket
den 20 april 2006

utfärdad den 6 april 2006.
Regeringen föreskriver att 7 kap. 13 §, 9 kap. 2, 4 och 7 §§, 10 kap. 13 §
samt 15 kap. 7 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

7 kap.
13 § Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Detsamma gäller
om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.
Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar
lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.
Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 §
vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
eller 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets
ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.

9 kap.
2 §1 Ett kontrollmärke utfärdas för ett registrerat fordon, om
1. fordonet inte är avställt,
2. det finns en föreskriven trafikförsäkring,
3. det inte gäller något användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, och

1

Senaste lydelse 2002:945.

1

SFS 2006:245

4. körförbud enligt fordonsförordningen (2002:925) inte gäller för fordonet.
Något kontrollmärke utfärdas dock inte för
1. mopeder klass I,
2. fordon som avses i 7 kap. 9 §, eller
3. lätta terrängvagnar eller terrängskotrar, om inte fordonet används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i en uthyrningsrörelse.
4 § En fråga om utfärdande av ett ordinarie kontrollmärke för ett fordon
som inte är skattepliktigt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och som inte skall
kontrollbesiktigas skall prövas i den kalendermånad som motsvaras av den
sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande tabell.
Sista siffran i registreringsnumret

Prövning av utfärdande av
kontrollmärke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

april
maj
juni
augusti
oktober
november
december
januari
februari
mars

7 § Ett ordinarie kontrollmärke för ett fordon som inte är skattepliktigt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt och som inte skall kontrollbesiktigas gäller
till och med den kalendermånad då frågan om utfärdande av ett sådant kontrollmärke för fordonet närmast skall prövas.

10 kap.
13 §2 Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordonet skall han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket. I anmälan skall det anges när ändringen avses ske.
Anmälan enligt första stycket skall göras innan
1. en traktor klass II används så att den skall anses som en traktor klass I,
2. en traktor klass I används så att den skall anses som en traktor klass II,
3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det skall
beskattas enligt skatteklass I,
4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt
skatteklass I, används så att det inte längre skall beskattas i den klassen,
5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt skall betalas,
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6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör
till skatteklass II,
7. en traktor klass I används för att dra en påhängsvagn som inte är registrerad här i landet,
8. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en
tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton skall dras
uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,
9. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för
väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat ändamål,
10. ett fordon som anges i 9 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift
för vissa tunga fordon skall betalas används så att det skall vara undantaget
från avgiften, eller
11. en traktor klass II används högst 15 dagar som en traktor klass I.
12. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar
som skatteklass I.
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15 kap.
7 § Tillfällig registrering skall inte medges om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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