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Bilaga 1
DEL 1A Uppgifter för personbil och buss
Benämning

Format/
enhet

Personbil

Buss

Allmänna uppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Färg
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga
färgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA, ORANGE
samt FLERF.
Modellkod eller
Anges enligt uppgift från
Anges enligt uppgift från
Gruppkod
importör eller
importör eller
fordonstillverkare i enlighet fordonstillverkare i enlighet
med vad som tilldelats av
med vad som tilldelats av
BIL Sweden. Saknas
BIL Sweden. Saknas
uppgift anges fabrikatskod uppgift anges fabrikatskod
samt 010000.
samt 010000.
Datum tagit i bruk,
ååååmmdd
Anges med datum för
Anges med datum för
tidigare registrering
första ibruktagande.
första ibruktagande.
Används för fordon som
Används för fordon som
första gången tagits i bruk i första gången tagits i bruk i
annat land än Sverige samt annat land än Sverige samt
för fordon som första
för fordon som första
gången tagits i bruk i
gången tagits i bruk i
Sverige och därefter
Sverige och därefter
återregistreras här.
återregistreras här.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Miljöuppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bränsleförbrukning
l/100 km
Anges för berörda fordon
stadskörning
eller m3/100 med tillämpligt värde eller
km
med uppgift enligt intyg
om överensstämmelse eller
typintyg.
CO2-värde blandad
g/km
Anges för berörda fordon
Anges för berörda fordon
körning
med tillämpligt värde eller med tillämpligt värde eller
med uppgift enligt intyg
med uppgift enligt intyg
om överensstämmelse eller om överensstämmelse eller
typintyg.
typintyg.
CO2-värde
g/km
Anges för berörda fordon
Anges för berörda fordon
landsvägskörning
med tillämpligt värde eller med tillämpligt värde eller
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med uppgift enligt intyg
med uppgift enligt intyg
om överensstämmelse eller om överensstämmelse eller
typintyg.
typintyg.
CO2-värde
g/km
Anges för berörda fordon
Anges för berörda fordon
stadskörning
med tillämpligt värde eller med tillämpligt värde eller
med uppgift enligt intyg
med uppgift enligt intyg
om överensstämmelse eller om överensstämmelse eller
typintyg.
typintyg.
CO-värde
g/km
Anges med tillämpligt
Anges med tillämpligt
alternativt
värde från intyg om
värde från intyg om
g/kWh
överensstämmelse,
överensstämmelse,
mg/km
typintyg, typgodkännande, typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
provningsrapport eller
annat intyg.
annat intyg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Röktäthet
m-1
Anges med tillämpligt
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
värde från intyg om
överensstämmelse,
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande, typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
provningsrapport eller
annat intyg.
annat intyg.
Rökens korrigerade
m-1
Anges med tillämpligt
Anges med tillämpligt
absorptionsvärde från intyg om
värde från intyg om
koefficient
överensstämmelse,
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande, typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
provningsrapport eller
annat intyg.
annat intyg.
CO Provningsg/kWh
Anges med tillämpligt
Anges med tillämpligt
förfarande 2
värde från intyg om
värde från intyg om
överensstämmelse,
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande, typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
provningsrapport eller
annat intyg.
annat intyg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DEL 1B Uppgifter för lastbil och släpfordon
Benämning

Format/
enhet

Lastbil

Släp

Allmänna uppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Färg
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga
färgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA, ORANGE
samt FLERF. Anges endast
för lätt lastbil.
Modellkod eller
Anges enligt uppgift från
Anges enligt uppgift från
Gruppkod
importör eller
importör eller
fordonstillverkare i enlighet fordonstillverkare. Saknas
med vad som tilldelats av
uppgift anges fabrikatskod
BIL Sweden. Saknas
samt 010000.
uppgift anges fabrikatskod
samt 010000.
Datum tagit i bruk,
ååååmmdd
Anges med datum för
Anges med datum för
tidigare registrering
första ibruktagande.
första ibruktagande.
Används för fordon som
Används för fordon som
första gången tagits i bruk i första gången tagits i bruk i
annat land än Sverige samt annat land än Sverige samt
för fordon som första
för fordon som första
gången tagits i bruk i
gången tagits i bruk i
Sverige och därefter
Sverige och därefter
återregistreras här.
återregistreras här.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Miljöuppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Röktäthet
m-1
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
annat intyg.
Rökens korrigerade
m-1
Anges med tillämpligt
absorptionsvärde från intyg om
koefficient
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
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annat intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
annat intyg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Miljöklass
Anges med Miljöklass
enligt lagen om
motorfordons avgasrening
(2001:1080) eller enligt
tidigare gällande
lagstiftning.
EUROAnges enligt uppgift från
miljöklassning
intyg om
överrensstämmelse,
typintyg eller med EURO I,
EURO II, EURO III,
EURO IV, EURO V
alternativt EURO VI enligt
uppgift från
fordonstillverkaren.
Ljudnivå körning
db(A)
Avser fordonets maximala
ljudnivå och anges med
tillämpligt värde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CO Provningsförfarande 2

g/kWh

DEL 1C Uppgifter för motorcykel och moped
Benämning

Format/
enhet

MC

Moped

Allmänna uppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Färg
Anges som fordonets
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga huvudsakliga färg. Giltiga
färgbenämningar är GUL,
färgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA, ORANGE SILVER, LILA, ORANGE
samt FLERF.
samt FLERF.
Modellkod eller
Anges enligt uppgift från
Anges enligt uppgift från
Gruppkod
importör eller
importör eller
fordonstillverkare. Saknas fordonstillverkare. Saknas
uppgift anges fabrikatskod uppgift anges fabrikatskod
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samt 010000.
samt 010000.
Anges med datum för
Anges med datum för
första ibruktagande.
första ibruktagande.
Används för fordon som
Används för fordon som
första gången tagits i bruk i första gången tagits i bruk i
annat land än Sverige samt annat land än Sverige samt
för fordon som första
för fordon som första
gången tagits i bruk i
gången tagits i bruk i
Sverige och därefter
Sverige och därefter
återregistreras här.
återregistreras här.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum tagit i bruk,
tidigare registrering

ååååmmdd

DEL 1D Uppgifter för traktor och motorredskap
Benämning

Traktor

Motorredskap

Allmänna uppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Färg
Anges som fordonets
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga huvudsakliga färg. Giltiga
färgbenämningar är GUL,
färgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA, ORANGE SILVER, LILA, ORANGE
samt FLERF.
samt FLERF.
Modellkod eller
Anges enligt uppgift från
Anges enligt uppgift från
Gruppkod
importör eller
importör eller
fordonstillverkare. Saknas fordonstillverkare. Saknas
uppgift anges fabrikatskod uppgift anges fabrikatskod
samt 010000.
samt 010000.
Datum tagit i bruk,
ååååmmdd
Anges med datum för
Anges med datum för
tidigare registrering
första ibruktagande.
första ibruktagande.
Används för fordon som
Används för fordon som
första gången tagits i bruk i första gången tagits i bruk i
annat land än Sverige samt annat land än Sverige samt
för fordon som första
för fordon som första
gången tagits i bruk i
gången tagits i bruk i
Sverige och därefter
Sverige och därefter
återregistreras här.
återregistreras här.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DEL 1E Uppgifter för terrängvagn och terrängskoter
Benämning

Format/
enhet

Terrängvagn

Terrängskoter

Allmänna uppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Färg
Anges som fordonets
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga huvudsakliga färg. Giltiga
färgbenämningar är GUL,
färgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA, ORANGE SILVER, LILA, ORANGE
samt FLERF.
samt FLERF.
Modellkod eller
Anges enligt uppgift från
Anges enligt uppgift från
Gruppkod
importör eller
importör eller
fordonstillverkare. Saknas fordonstillverkare. Saknas
uppgift anges fabrikatskod uppgift anges fabrikatskod
samt 010000.
samt 010000.
Datum tagit i bruk,
ååååmmdd
Anges med datum för
Anges med datum för
tidigare registrering
första ibruktagande.
första ibruktagande.
Används för fordon som
Används för fordon som
första gången tagits i bruk i första gången tagits i bruk i
annat land än Sverige samt annat land än Sverige samt
för fordon som första
för fordon som första
gången tagits i bruk i
gången tagits i bruk i
Sverige och därefter
Sverige och därefter
återregistreras här.
återregistreras här.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bilaga 2 Textkoder
Vissa textkoder ger utrymme för variabler som då har angivits med tecknet
”x”.
Kod
Betydelse och text
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T31B
Motorn ändrad. (Anges om originalmotorns effekt är
ändrad.)
T31BR
xxxx

T31BS
xxxx

T31BT
xxxx

Koldioxidutsläpp blandad körning, CO2 xxxx g/km.
Uppgiften hämtad från fordonstypens typgodkännande
och används endast som grund för uttag av fordonsskatt.
(Anges för fordon där den lägsta av flera uppgifter om
CO2 använts.)
Koldioxidutsläpp blandad körning beräknad, CO2 xxxx
g/km. Uppgiften används endast som grund för uttag av
fordonsskatt. (Anges för fordon där uppgift om CO2
beräknats enligt fastställda formler.)
Koldioxidutsläpp blandad körning fastställd av
Skatteverket som grund för uttag av fordonsskatt, CO 2
xxxx g/km. (Anges för fordon där uppgift om CO2
fastställts av Skatteverket enligt särskilt beslut för det
enskilda fordonet.)

T31C

Motoreffekt enligt uppgift. (Anges när uppgiften inte
styrkts.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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