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VÄGTRAFIK

beslutade den 13 november 2013.
Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 6 kap. 3 §, 7 kap. 8 §, 10 kap.
3 § och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i fråga om
styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret
dels att 3 kap. 17 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 22 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 4, 5 och 22 §§, 3 kap. 14–16 §§, 4 kap. 7 a, § 5 kap. 1–7,
11 och 12 §§, 6 kap. 2, 3, 5, 16, 19 och 20 §§, 11 kap. 3, 3 a och 4 §§,
rubriken närmast före 3 kap. 14 § och bilaga 1 till föreskrifterna ska ha
följande lydelse.

2 kap.
4 § Ansökan ska innehålla följande uppgifter om fordonet.
1. Fordonsslag,
2. fabrikat och typ,
3. fordonsår, och
4. fordonsidentifieringsnummer i form av chassinummer, ramnummer,
motornummer (anges för motorcykel och moped klass I) eller motsvarande
särskilda märkning för identifiering av fordonet.
Första stycket 3 gäller inte traktor.
5 § Saknas fordonsidentifieringsnummer enligt 4 § första stycket 4 och
fordonet ändå säkert kan identifieras kan Transportstyrelsen besluta att
fordonet ändå ska registreras om det inte i övrigt föreligger hinder mot
registrering.

1
Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L
204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).
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22 § Handling som sägs i 13 § andra stycket lagen (2001:558) om
vägtrafikregister ska innehålla uppgifter om
1. datum och tid för förrättningen och att denna avser registreringsbesiktning som sägs i 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) och i 4 kap.
17–28 §§ fordonsförordningen (2009:211),
2. fordonets fabrikat,
3. fordonsidentifieringsnummer enligt 2 kap. 4 § 4, och
4. besiktningsorganets namn, adress och telefonnummer.

3 kap.
Registreringsskyltar
14 § En registreringsskylt för tillfällig registrering utformas
1. som en enradig skylt med yttermåtten 520 mm x 110 mm, eller
2. som en tvåradig skylt med yttermåtten 170 mm x 150 mm för
motorcykel eller moped klass I.
15 § Bokstäver och siffror är vita på röd ljusreflekterande botten.
Registreringsskylten har vit ram.
16 § På registreringsskylten anges den tillfälliga registreringens
giltighetstid i form av dag, månad samt årtal.
För ett fordon som ska användas för begränsat brukande enligt 26 § lagen
(2001:558) om vägtrafikregister anges även beteckningen B för begränsat
brukande på skylten.

4 kap.
7 a § Elektronisk överföring av en anmälan om ny ägare för ett fordon
enligt 6 § 8 ska göras genom den mobilapplikation som Transportstyrelsen
tillhandahåller. En sådan anmälan får göras av fysiska personer som har fyllt
18 år och som legitimerar sig vid överföringen med ett giltigt svenskt
körkort. Anmälan ska i övrigt göras enligt de anvisningar som styrelsen har
fastställt.
En anmälan enligt första stycket får inte göras för
1. ett fordon som innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst
ett år,
2. ett fordon som är anmält i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
3. en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, eller
4. ett motorredskap.

5 kap.
1 § Registreringsskyltar utformas
1. som en enradig skylt med yttermåtten 300 mm x 110 mm,
2. som en enradig skylt med yttermåtten 520 mm x 110 mm,
3. som en enradig, självhäftande skylt med yttermåtten 260 mm x
70 mm, eller
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4. som en tvåradig skylt med yttermåtten 170 mm x 150 mm.
2 § För bil, traktor, motorredskap, terrängvagn och släpfordon tillhandahålls en registreringsskylt enligt 1 § 2. Om utrymmet för montering inte
medger en skylt enligt 1 § 2 kan Transportstyrelsen istället tillhandahålla en
skylt enligt 1 § 1. Om det är motiverat av fordonets konstruktion kan ett
släpfordon tilldelas en skylt enligt 1 § 4.
För motorcykel och moped klass I tillhandahålls en skylt som avses i
1 § 4.
För moped klass I som är godkänd enligt direktiv 92/61/EEG eller
direktiv 2002/24/EG, och som är försett med typgodkännandemärke samt
åtföljt av ett intyg om överensstämmelse, tillhandahålls en skylt som avses i
1 § 2 under förutsättning att originalutrymmet för montering av skylten inte
möjliggör montering av en skylt som avses i 1 § 4.
För terrängskoter tillhandahålls en skylt som avses i 1 § 3.
3 § Registreringsnumret anges på en enradig registreringsskylt med
bokstäverna till vänster och siffrorna till höger och på en tvåradig skylt med
bokstäverna överst och siffrorna rakt under dem. Bokstäver och siffror är
svarta på vit ljusreflekterande botten. Skylten har svart ram.
4 § På registreringsskylten anges hela fordonsidentifieringsnumret enligt 2
kap. 4 § 4 samt uppgift om datum när skylten beställdes.
Registreringsskylt enligt 1 § 1−2 och 4 har ett sådant märke som anges i
7 kap. 1 § 2.
5 § Vad som sägs i 4 § andra stycket gäller inte för tillfälliga
registreringsskyltar, provisoriska skyltar eller skyltar för beskickningsfordon.
6 § När ett fordon har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska Transportstyrelsen tillhandahålla en sådan
registreringsskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, om inte fordonet har undantagits från skyldigheten enligt 5
kap. 1 § taxiförordningen (2012:238) att ha taxameter.
7 § Bokstäver och siffror är svarta på gul ljusreflekterande botten.
Registreringsskylten har svart ram. Skylten har ett sådant märke som anges i
7 kap. 1 § 2.
11 § En provisorisk registreringsskylt utformas som en enradig skylt med
yttermåtten 445 mm x 120 mm.
12 §

Bokstäver och siffror är svarta på gul botten.

6 kap.
2 § Registreringsskylten upptar sex tecken som utgörs av bokstäver och
siffror. Tecknen är svarta på ljusblå reflekterande botten. Skylten har svart
ram.
3 § Teckensammansättningen
registreringsskylten, bestå av

ska,

från

vänster

på

den

enradiga
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1. en landskod enligt bilaga 1 (två bokstäver) som utvisar vilken
beskickning ägaren eller brukaren av fordonet tillhör,
2. ett löpnummer (tre siffror) inom respektive landskod och
3. en kategorikod enligt bilaga 2 (en bokstav) som utvisar ägarens eller
brukarens ställning.
Teckensammansättningen ska, på den tvåradiga skylten, bestå av
1. en landskod enligt bilaga 1 (två bokstäver på den övre raden) som
utvisar vilken beskickning ägaren eller brukaren av fordonet tillhör,
2. ett löpnummer (tre siffror på den undre raden) och en kategorikod
enligt bilaga 2 (en bokstav på den undre raden) som utvisar ägarens eller
brukarens ställning.
5 § Registreringsskyltar tillhandahålls när avgift enligt 4 kap. 6 §
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:72) om avgifter inom vägtrafikområdet har betalats.
16 § En personlig fordonsskylt upptar två till sju tecken om fordonet är
försett med sådan skylt som avses i 5 kap. 1 § 2. En personlig fordonsskylt
som avses i 5 kap. 1 § 1, 3 och 4 upptar två till sex tecken. Tecknen utgörs
av bokstäver eller siffror eller en kombination av båda.
Teckenkombinationen får inte motsvara ett annat fordons registreringsnummer eller en annan personlig fordonsskylt eller ha en sådan kombination
som är lätt att förväxla med ett fordons ordinarie registreringsnummer.
19 § På en personlig fordonsskylt finns uppgift om datum när skylten
beställdes.
20 § På ett fordon med personliga fordonsskyltar finns ett särskilt
identifieringsmärke. Identifieringsmärket har uppgift om datum när
identifieringsmärket beställdes. Märket innehåller även uppgift om
fordonets registreringsnummer, den personliga teckenkombinationen samt
fordonsidentifieringsnummer enligt 2 kap. 4 § 4.

11 kap.
3 § 2 En saluvagnsskylt utformas
1. som en enradig skylt med yttermåtten 520 mm x 110 mm, eller
2. som en tvåradig skylt med yttermåtten 170 mm x 150 mm.
3 a § På bil, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon och släpfordon
som brukas med stöd av en saluvagnslicens används skylt enligt 3 § 1.
På motorcykel och mopedklass 1 som brukas med stöd av en
saluvagnslicens används skylt enligt 3 § 2.
4 § Saluvagnsskyltens nummer (registreringsnummer) består av tre
bokstäver och tre siffror i svart på grön ljusreflekterande botten. Skylten har
svart ram. Skylten har även ett sådant märke som anges i 7 kap. 1 § 2.
2
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Senaste lydelse TSFS 2011:100.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. I fråga om registrerings- och saluvagnsskyltar som tillhandahållits
respektive tilldelats före ikraftträdandet gäller de äldre föreskrifterna.
3. För ansökan om saluvagnslicens som getts in före ikraftträdandet
gäller de äldre bestämmelserna om saluvagnsskyltar.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Louise Hagström
(Transportregisteravdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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Bilaga 1

Bilaga 1 till föreskrifterna om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret
Beskickning
Sydafrikas ambassad
Albaniens ambassad
Algeriets ambassad
Tysklands ambassad
Amerikas förenta staters ambassad
Angolas ambassad
Saudiarabiens ambassad
Argentinas ambassad
Australiens ambassad
Österrikes ambassad
Bangladesh ambassad
Belgiens ambassad
Bolivias ambassad
Botswanas ambassad
Brasiliens ambassad
Bulgariens ambassad
Canadas ambassad
Chiles ambassad
Folkrepubliken Kinas ambassad
Colombias ambassad
Republiken Koreas ambassad
Demokratiska folkrepubliken Koreas
ambassad
Cubas ambassad
Danmarks ambassad
Dominikanska republikens ambassad
Egyptens ambassad
Ecuadors ambassad
Spaniens ambassad
Etiopiens ambassad
Finlands ambassad
Frankrikes ambassad
Storbritanniens ambassad
Greklands ambassad
Guatemalas ambassad
Ungerns ambassad
Indiens ambassad
Indonesiens ambassad
Iraks ambassad
Irans ambassad
Irlands ambassad
Islands ambassad
Israels ambassad

Landskod
AA
AB
AC
AD
AF
AG
AH
AJ
AK
AL
AM
AN
AP
AR
AS
AT
AU
AW
AX
AY
AZ
BA
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BJ
BK
BL
BM
BN
BP
BS
BT
BU
BW
BX
BY
BZ
CA
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Bilaga 1
Italiens ambassad
Japans ambassad
Kenyas ambassad
Laos ambassad
Libanons ambassad
Libyens folkkontor
Malaysias ambassad
Marockos ambassad
Mexikos ambassad
Moçambiques ambassad
Nicaraguas ambassad
Nigerias ambassad
Norges ambassad
Pakistans ambassad
Panamas ambassad
Nederländernas ambassad
Perus ambassad
Filippinernas ambassad
Polens ambassad
Portugals ambassad
Rumäniens ambassad
Senegals ambassad
Sri Lankas ambassad
Schweiz ambassad
Tanzanias ambassad
Tjeckiens ambassad
Thailands ambassad
Tunisiens ambassad
Turkiets ambassad
Rysslands ambassad
Uruguays ambassad
Venezuelas ambassad
Vietnams ambassad
Serbiens ambassad
Zambias ambassad
Zimbabwes ambassad
FN:s flyktingkommissariat
Världssjöfartsuniversitet
Nordiska rådets presidiesekretariat
Namibias ambassad
Sudans ambassad
Europeiska rymdorganisationen (ESA)
Europeiska Unionen (EU)
Burundis ambassad
Estlands ambassad
Lettlands ambassad
Litauens ambassad
Kroatiens ambassad
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CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CJ
CK
CL
CM
CN
CP
CS
CT
CU
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DD
DE
DF
DG
DH
DJ
DK
DL
DM
DN
DP
DR
DS
DT
DU
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
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Bilaga 1
Sloveniens ambassad
Slovakiens ambassad
Bosnien-Hercegovinas ambassad
Eritreas ambassad
Ukrainas ambassad
Cyperns ambassad
Makedoniens ambassad
Kuwaits ambassad
Honduras ambassad
Rwandas ambassad
International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (IDEA)
Kap Verdes ambassad
Östersjöstaternas råds sekretariat CBSS
Vitrysslands ambassad
Kongo-Brazzavilles ambassad
El Salvadors ambassad
Syriens ambassad
GIWA (Global International Waters
Assessment)
Apostoliska nuntiaturen
European Commission/Representation
In Sweden
GWPO (Global Water Partnership
Organisation)
Förenade Arabemiratens ambassad
Moldaviens ambassad
Georgiens ambassad
Azerbajdzjans ambassad
Nya Zeelands ambassad
Mongoliets ambassad
Republiken Kosovos ambassad
Paraguays ambassad
Palestinska myndighetens representation

EH
EJ
EK
EL
EM
EN
EP
ER
ES
ET
EV
EX
EY
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FJ
FK
FL
FM
FN
FP
FT
FU
FW
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