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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i 
vägtrafikregistret; 

beslutade den 6 december 2010. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 20 kap. 1 § förordningen 

(2001:650) om vägtrafikregister i fråga om Transportstyrelsens föreskrifter 

(2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret 

dels att 3 kap. 20 §, 5 kap. 13 och 14 §§ samt 6 kap. 4 § och 23 § ska 

upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 20 § och 6 kap. 4 § ska utgå, 

dels att 1 kap. 1 §, 6 kap. 5 och 7 §§ samt 12 kap. ska ha följande lydelse, 

dels att det närmast före 3 kap. 7 § och 6 kap. 5 § ska införas nya rubriker 

av följande lydelse. 

1 kap.  

1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden 

som anges i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen 

(2001:650) om vägtrafikregister. 

3 kap.  

Kompletterande krav i fråga om nya fordon som ska föras ut ur landet 

7 § För ett nytt fordon som ska registreras tillfälligt enligt 23 § första 

stycket 1, 2 eller 3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, ska till en 

ansökan om tillfällig registrering bifogas följande handlingar. 

1. Ett intyg om överensstämmelse enligt 3 kap. 24 § fordonsförordningen 

(2009:211),  

2. ett typintyg, eller 

3. ett registreringsunderlag som visar att fordonet godkänts vid regist-

reringsbesiktning inom 12 månader före ansökan.  
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6 kap.  

Tillhandahållande av skylt 

5 § Skyltar tillhandahålls när avgiften enligt 4 kap. 6 § Transportstyrelsens 

föreskrifter (2010:186) om avgifter inom vägtrafikområdet har betalats. 

 

7 §  Skyltar ska inte tillhandahållas om Utrikesdepartementet i samband 

med tilldelningen av skyltar finner att fordonet kan förses med samma 

skyltar för beskickningsfordon som tidigare lämnats ut till ägaren eller 

brukaren. 

12 kap. Avgifter 

1 § Bestämmelser om avgifter finns i Transportstyrelsens föreskrifter 

(2010:186) om avgifter inom vägtrafikområdet. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Daniel Granqvist 

 (Trafikregistret) 
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