Svensk författningssamling

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

SFS 2015:74
Utkom från trycket
den 3 mars 2015

utfärdad den 19 februari 2015.
Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 20 kap. 1 § och bilaga 3
till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

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 punkt 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 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, förarkod för taxiförarlegitimation, serienummer på gemenskapstillstånd eller nummer på intyg om yrkeskunnande,
b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 punkterna 2 och 4 och som är förenade med datum,
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, landskod i kombination med registreringsnummer,
personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
1

Senaste lydelse 2014:1566.

1

SFS 2015:74

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,
8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,
personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 8
och som är förenade med datum.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp
begränsats enligt 5 §.

5 kap.
2 §2 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:
1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,
2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer
och 6 kap. 15 § brottsbalken,
4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och
8 kap. 12 § brottsbalken,
5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och
9 kap. 11 § brottsbalken,
6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och
10 kap. 9 § brottsbalken,
7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,
11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling,
14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 36 § djurskyddslagen (1988:534),
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18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg,
19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
22. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
23. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
24. lagen (1998:492) om biluthyrning,
25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen
(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),
27. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
28. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
29. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),
30. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
31. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
32. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
33. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom
landet,
34. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m.
i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
35. yrkestrafikförordningen (2012:237),
36. taxitrafikförordningen (2012:238),
37. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
38. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
39. trafikförordningen (1998:1276),
40. fordonsförordningen (2009:211), eller
41. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot
föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 26 och 30–41 i första stycket.

SFS 2015:74

20 kap.
1 §3 Transportstyrelsen får meddela
1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.
8 a § 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 om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna förordning, artikel 16–18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14
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i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning (EG)
nr 1073/2009, och
4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i
denna förordning.
Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket
ska styrelsen höra
1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet,
Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,
2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs
över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och
4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
På regeringens vägnar
ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)
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I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen följande uppgifter föras in.
Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn och personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer
Adress och, om yrkesmässig trafik,
landskod:
– för fysisk person folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är
folkbokförd, annan adress i landet,
– för juridisk person adress i landet.
2. Tillståndsuppgifter
Villkor och begränsningar i tillståndet
Den som är ansvarig för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten
och övriga personer som har prövats
enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
taxitrafiklagen (2012:211) eller lagen
(1998:492) om biluthyrning:
– namn
– personnummer eller födelsedatum
– födelseort (om yrkesmässig trafik)
Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen
enligt rådets förordning (EU) nr 517/
2013:
– nummer på utfärdat intyg
– datum för utfärdande av intyget
– land som har utfärdat intyget
Juridiskt ombud för ett företag som
bedriver yrkesmässig trafik (i förekommande fall):
– namn
– personnummer eller födelsedatum
– födelseort

4

Senaste lydelse 2014:1484.

5

SFS 2015:74

Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/
2013 och förordning (EG) nr 1073/
2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:
– serienummer
– begynnelsedatum
– sista giltighetsdatum
– tillståndsstatus
Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG)
nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen
enligt rådets förordning (EU) nr 517/
2013 och kopiornas serienummer
Underrättelse enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 och beslut med
anledning av underrättelsen
Underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i
samma förordning
Beslut om tillfällig indragning eller
återkallelse av ett gemenskapstillstånd
enligt artikel 12 i förordning (EG) nr
1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel
22 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr
517/2013:
– datum för beslutet
– datum när en tillfällig indragning
upphör
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Beslut om tillfällig indragning eller
återkallelse av en eller flera kopior av
gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i
förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr
517/2013 eller artikel 22 i förordning
(EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:
– datum för beslutet
– datum när en tillfällig indragning
upphör
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Beslut om varning i fråga om eller
återkallelse av taxitrafiktillstånd
Olämplighetstid vid återkallelse och
vem eller vilka personer som avses
Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning
(EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013:
– åtgärder för att återupprätta det goda
anseendet
– datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla
– datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla
Beslut enligt artikel 13.2 i förordning
(EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)
5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning
Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring

7

SFS 2015:74

Uppgift om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b) eller bilaga IV
till förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU)
nr 517/2013 som har begåtts i andra
länder:
– typ av överträdelse
– överträdelsens allvarlighetsgrad
– datum för överträdelsen
– datum för kontroll när överträdelsen
konstaterades
– land där överträdelsen konstaterades
– orsak till att förlust av gott anseende
är en orimlig åtgärd enligt artikel 6.2 a
andra stycket
6. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation
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