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Förordning
om biluthyrning;

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen
(1998:492) om biluthyrning.

Ansökan
2 § En ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall vara skriftlig.
Sökanden skall ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att
driva verksamheten.
3 § Prövningsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för att
pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse.

Prövningsmyndighetens beslut om tillstånd
4 § Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla
1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
2. de villkor som gäller för tillståndet,
3. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en utomlands
bosatt näringsidkare, vem som ansvarar för uthyrningsverksamheten och
vilka som i övrigt har prövats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.
Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt en
påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

Utbyte av ansvariga för uthyrningsverksamheten m.fl.
5 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till prövningsmyndigheten om
den eller dem som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller någon annan
som lämplighetsprövningen skall avse byts ut. Detsamma gäller om någon
sådan person tillkommer.
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6 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och prövningen
med anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse m.m.
7 § En tillståndshavare är skyldig att till prövningsmyndigheten anmäla
fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En
anmälan skall innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett
fordon som innehas med nyttjanderätt skall en kopia av kontraktet bifogas.
Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är
han skyldig att anmäla detta till prövningsmyndigheten.
Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 57 § bilregisterförordningen (1972:599).
8 § Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att
1. föra anteckningar över uthyrningar,
2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som prövningsmyndigheten beslutar,
3. på begäran av prövningsmyndigheten sända in sammandrag av anteckningarna,
4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av prövningsmyndigheten eller polismyndigheten, och
5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som prövningsmyndigheten begär.

Underrättelseskyldighet
9 § En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd skall sändas till skattemyndigheten och polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om
sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns samt i annat fall till den polismyndighet som prövningsmyndigheten anser bör underrättas.
10 § Om någon myndighet uppmärksammar omständighet som kan vara
av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare skall tilldelas en varning eller om tillståndet skall återkallas, skall detta anmälas till prövningsmyndigheten.
Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten,
skall prövningsmyndigheten och Vägverket anmäla detta till polis- eller
åklagarmyndigheten.
11 § Skattemyndigheter och andra myndigheter som uppbär eller driver in
skatter eller avgifter skall på begäran av en prövningsmyndighet lämna de
uppgifter som denna behöver för sin prövning eller tillsyn.
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12 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för brott mot lagen (1998:492) om biluthyrning, denna förordning, 9–
11 kap. brottsbalken eller skattebrottslagen (1971:69) eller när en högre rätt

har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen
eller beslutet genast sändas till prövningsmyndigheten.
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Avgifter
13 § En avgift skall tas ut för prövning av en ansökan om tillstånd till biluthyrning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas.

Straffbestämmelse
14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §, 7 § första eller andra stycket eller 8 § döms till penningböter.

Bemyndiganden
15 § Vägverket får utom i de fall som avses i 16 § meddela föreskrifter för
verkställigheten av lagen (1998:492) om biluthyrning och av denna förordning.
16 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om möjligheten för prövningsmyndigheten att inhämta uppgifter ur Rikspolisstyrelsens polisregister och om personutredning som behövs för tilllämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning och denna förordning.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då förordningen
(1988:1505) om biluthyrning skall upphöra att gälla.
2. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya
föreskriften.
På regeringens vägnar
INES UUSMANN
Lennart Renbjer
(Kommunikationsdepartementet)
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