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Förordning
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Utkom från trycket
den 13 juni 2014

utfärdad den 5 juni 2014.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
dels att 4 kap. 1 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, och närmast före 3 kap.
4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Uppgifter om registreringen av ianspråktagande av fordon
4 a § Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har
betalats.

4 kap.
1 §1 Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det 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 eller förarbevis, 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. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen 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,
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c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum
för giltigheten av sådana kort,
d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer 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,
6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer,
7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,
b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp
begränsats enligt 5 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på
sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ELISABETH SVANTESSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)
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I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter
Avgifter
– vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
– övriga avgifter som rör fordon
Avregistrering
Avställning
Besiktningsskyldighet
Beslag
Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta
fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Efterlysning
Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet
Försäkring
– företag
– datum för tecknande
– försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som
framförs av förare med körkortsbehörighet B
Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken
Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning har meddelat föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat att förordningen ska gälla
Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år
Körförbud
Påställning
Registrering
– datum för registrering i Sverige
– datum för första registrering av importerat fordon oavsett första registreringsland
Registreringsbevis med kontrollnummer
Registreringsskylt
– ersättningsskylt
– stulen skylt
– omhändertagen skylt
Skatter
– fordonsskatt
– saluvagnsskatt
– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
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Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet
Uttagning för användning inom totalförsvaret

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande
inspektion

4
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014

