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VÄGTRAFIK

beslutade den 13 juli 2015.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen
(2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister att
rubriken till styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i
vägtrafikregistret och bilaga 1 ska ha följande lydelse samt beslutar följande
allmänna råd.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret
___________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.
På Transportstyrelsens vägnar
JACOB GRAMENIUS
Kristofer Elo
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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Bilaga 1

Bilaga 11
DEL 1A Uppgifter för personbil och buss
Benämning

Format/ Personbil
Buss
enhet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vikter
Vikt i
körklart
skick

kg

Avser fordonets vikt i körklart skick enligt intyg
om överensstämmelse eller enligt vikten på
fordonet med bränsletankarna (en eller flera)
fyllda till minst 90 %, inklusive förarens vikt
(75 kg), liksom vikten hos bränsle och vätskor,
monterat med standardutrustning i enlighet med
tillverkarens specifikationer och, när dessa är
monterade, vikten på karosseri, hytt, koppling
och reservhjul (ett eller flera), samt verktyg.

Tjänstevikt

kg

Avser tjänstevikt enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559).
Allmänna råd
Bör fastställas utifrån uppgift om faktisk
vikt i intyg om överensstämmelse. Innehåller intyget inte uppgift om faktisk vikt
bör tjänstevikten fastställas utifrån vikten
i körklart skick plus vikten på den utrustning som monterats på fordonet i
tillägg till standardutrustningen.

Max
lastvikt

Anges som skillnaden Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
tjänstevikt och som
framräknas genom
framräknas genom
automatisk databeautomatisk databehandling.
handling.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1

kg

Senaste lydelse TSFS 2012:110.
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Bilaga 1
DEL 1B Uppgifter för lastbil och släp
Benämning

Format/ Lastbil
Släp
enhet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vikter
Vikt i
körklart
skick

kg

Avser fordonets vikt i
körklart skick enligt
intyg om överensstämmelse eller enligt
vikten på fordonet
med bränsletankarna
(en eller flera) fyllda
till minst 90 %, inklusive förarens vikt
(75 kg), liksom vikten
hos bränsle och
vätskor, monterat med
standardutrustning i
enlighet med tillverkarens specifikationer och, när dessa
är monterade, vikten
på karosseri, hytt,
koppling och reservhjul (ett eller flera),
samt verktyg.

Avser fordonets vikt i
körklart skick enligt
intyg om överensstämmelse eller enligt
vikten på fordonet
inklusive bränsle och
vätskor, monterat med
standardutrustning i
enlighet med tillverkarens specifikationer
och, när dessa är
monterade, vikten på
karosseri, ytterligare
kopplingar, reservhjul
(ett eller flera) och
verktyg.

Tjänstevikt

kg

Avser tjänstevikt enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559).
Allmänna råd
Bör fastställas utifrån uppgift om faktisk
vikt i intyg om överensstämmelse. Innehåller intyget inte uppgift om faktisk vikt
bör tjänstevikten fastställas utifrån vikten
i körklart skick plus vikten på den
utrustning som monterats på fordonet i
tillägg till standardutrustningen.

Max lastvikt

Anges som skillnaden Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
tjänstevikt och som
framräknas genom
framräknas genom
automatisk dataautomatisk databehandling.
behandling.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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kg

