Föreskrifter
om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret;

TSFS 2017:24
Utkom från trycket
den 4 maj 2017

VÄGTRAFIK

beslutade den 27 april 2017.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 3 §, 10 kap. 3 § och
20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i fråga om styrelsens
föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret att 3 kap. 7 §, 5 kap. 6 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse.

3 kap.
7 § Till en ansökan ska, utöver vad som anges i 6 §, bifogas följande
handlingar och uppgifter.
1. För ett motordrivet fordon, ett bevis om trafikförsäkring för fordonet,
om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.
2. För en traktor, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det
framgår om traktorn ska anses som traktor klass I eller traktor klass II.
3. För ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram, en sådan
skriftlig uppgift om användningen att det framgår om fordonet ska beskattas
som en traktor klass II.
4. För en tung terrängvagn, en sådan skriftlig uppgift om användningen
att det framgår hur fordonet ska beskattas.
5. För ett motorfordon, släpfordon eller terrängmotorfordon som ska
användas på ett sätt som medför skyldighet att inställa fordonet till
kontrollbesiktning enligt 6 kap. 6 eller 7 § fordonsförordningen (2009:211),
en uppgift om detta.
6. För en släpvagn, som ska dras endast av en traktor, ett motorredskap
eller en tung terrängvagn eller för en släpvagn med en skattevikt över 3 000
kilogram, som ska dras uteslutande av motorfordon som inte kan drivas med
dieselolja, en skriftlig uppgift om detta.
7. För ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande ska
användas för väghållningsändamål, en skriftlig uppgift om detta.
8. För ett fordon som har tillverkats i Sverige av en yrkesmässig
fordonstillverkare, och fordonet ägs av annan än tillverkaren, ett intyg som
visar att denne tillverkat fordonet.
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9. För ett fordon som har förts in till Sverige av en registrerad importör
och som ägs av annan än importören, ett intyg som visar att fordonet förts in
av den registrerade importören.

5 kap.
6 § Kravet i 10 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, att
en anmälan om ny ägare för ett fordon ska göras skriftligen på fordonets
registreringsbevis i original, gäller inte
1. fordon som tillfallit staten eller en kommun enligt lagen (1982:129)
om flyttning av fordon i vissa fall,
2. fordon som tillfallit staten eller upphittaren enligt lagen (1938:121) om
hittegods,
3. fordon som tillfallit staten genom förverkande,
4. fordon som försålts vid exekutiv auktion,
5. fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år,
6. fordon som ett försäkringsbolag har löst in i ett skadeärende,
7. när den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet gemensamt
anmäler ägarbytet hos ett kontor som tillhör fordonsinformationsavdelningen på Transportstyrelsen, båda styrker sin identitet och det finns
särskilda skäl för att anmälan inte kan göras på fordonets registreringsbevis,
8. när den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet samma dag
som förvärvet skett gemensamt anmäler ägarbytet genom elektronisk
överföring enligt 8 §, eller
9. om det annars finns särskilda skäl till att en anmälan inte kan göras
skriftligen på fordonets registreringsbevis och förvärvet av fordonet är
styrkt.
___________
Denna författning träder i kraft den 20 maj 2017.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Louise Hagström
(Fordonsinformationsavdelningen)
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Bilaga 1

Bilaga 1. Landskod enligt 12 kap. 3 § 1
Beskickning
Landskod
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
European Commission/Representation
In Sweden
FG
Europeiska investeringsbanken
FX
Europeiska rymdorganisationen (ESA)
EA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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