Svensk författningssamling

SFS 2006:1065

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

Utkom från trycket
den 1 augusti 2006

utfärdad den 20 juli 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
dels att 6 kap. 5 och 6 §§, 13 kap. 3 § och 15 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 § och
10 kap. 10 a §, samt närmast före 10 kap. 10 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

1 kap.
6 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i
5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.
I 6 kap. 5 §, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser
om registrering av förmyndare.

6 kap.
5 § Till ansökan skall de handlingar och uppgifter bifogas som Vägverket
föreskriver.
För en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, en tung
terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall skall till ledning för beskattningen skriftliga uppgifter lämnas om användningen av fordonet.
Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och
bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på
en förmyndare för honom eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av
samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.
6 § I fråga om ett fordon som någon annan än en registrerad importör för
in till Sverige för stadigvarande bruk här i landet skall den som för in fordonet till det tullkontor hos vilket fordonet skall förtullas lämna
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1. uppgifter om ägarens identitet,
2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta skall
kunna säkert identifieras.
Om den som uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall uppgift lämnas om vilken förmyndare
som skall registreras.

10 kap.
Registrering av förmyndare
10 a § Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en
förmyndare, skall anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare
som skall registreras.
Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, skall
ägarbyte inte registreras.

13 kap.
3 § Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.
Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som
uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.
Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte
anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet oavsett om
han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.
Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har
fyllt 18 år.

15 kap.
2 § Till ansökan skall de handlingar och uppgifter som Vägverket föreskriver bifogas.
Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och
bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på
en förmyndare för honom eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av
samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
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