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Utkom från trycket
den 5 juli 2011

utfärdad den 22 juni 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
dels att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 7 § och 20 kap. 1 §
ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 4 kap. 5 a–
5 f §§, samt närmast före 4 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret
och svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.
Transportstyrelsen ska biträda polisen vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet
automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen.
4 § De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som
anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/
RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet2.

2 kap.
1 §3 I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av
1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis, och
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7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider.
I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter
enligt Prümrådsbeslutet.

3 kap.
1 § Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad som föreskrivs
i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter
ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.
I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som
registrerats enligt Prümrådsbeslutet.

4 kap.
Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet
5 a § När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i
vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet ska Transportstyrelsen registrera
1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
2. vilka uppgifter som har översänts,
3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet,
4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för vägtrafikregistret.
5 b § Uppgifter som har registrerats enligt 5 a § ska gallras två år efter
registreringen.
5 c § Uppgifter som ett utländskt kontaktställe använt för sökning i vägtrafikregistret ska utplånas när sökningen besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 5 a §.
5 d § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den andra staten om detta.
5 e § På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter
som har registrerats enligt 5 a § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande.
5 f § I 3 kap. 13 och 14 §§ förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om tillsyn över den behandling av
personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet.

5 kap.

2

7 §4 De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Rikspolisstyrelsen
och som inte behandlas enligt 6 § ska genast utplånas.
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1 § Transportstyrelsen får meddela
1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.
8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,
2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt
lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen,
3. föreskrifter för verkställigheten av lagen om vägtrafikregister och
denna förordning,
4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i
denna förordning.
Föreskrifterna meddelas efter hörande av
1. Rikspolisstyrelsen i frågor som avser polismyndigheters verksamhet
eller Prümrådsbeslutet,
2. Tullverket i frågor som avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten i frågor som avser registrering av fordon som förs över
från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och
4. Utrikesdepartementet i frågor som avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnar
CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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