Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS
2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;
beslutade den 18 april 2012.
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Utkom från trycket
den 9 maj 2012

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 och 18 §§
fordonsförordningen (2009:211) i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS
2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar
dels att 42 kap. 2–37 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 42 kap. 1, 38 och 40 a §§ ska ha följande lydelse.

42 kap.
1§

Följande begrepp används med angiven betydelse:

FIA

Fédération Internationale de l’Automobile
(Internationella Bilförbundet)

SBF

Svenska Bilsportförbundet

SDF

Distriktsförbund som tillhör SBF

tävling

Av SBF eller SDF sanktionerad tävling,
samt
1. kortare färd i omedelbar anslutning till
tävlingen, och
2. organiserad träning i omedelbar
anslutning till tävlingen

annan sportslig verksamhet

av SBF eller SDF organiserad uppvisning
eller utbildning

nationellt tekniskt reglemente

av SBF utfärdat dokument

38 § Bestämmelserna i 39–71 §§ tillämpas på personbil som ägs av den
som har tävlings- eller anmälarlicens och bilen fortfarande är i originalutförande (motorbyte tillåtet enligt nationellt tekniskt reglemente) men som
förses med skyddsbur och där bilbälten och säten byts ut så att det blir
möjligt att använda fordonet i tävling eller annan sportslig verksamhet enligt
definition i 1 §. Fordon som ändrats på detta sätt kallas i fortsättningen för
standardrallybil.
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40 a § Standardrallybil enligt 39 § får på väg endast framföras om
fordonets ägare innehar giltig tävlings- eller anmälarlicens utfärdad av SBF
eller annat nationellt förbund anslutet till FIA.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Personbil som godkänts enligt 42 kap. 1–37 §§ får fortsätta att brukas
enligt där angivna förutsättningar så länge den inte ändrats så att ny
registreringsbesiktning krävs.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Kjell Bäckman
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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