Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m.
i vägtrafikregistret;
beslutade den 22 augusti 2018.

TSFS 2018:56
Utkom från trycket
den 7 september 2018
VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 och 8 §§,
10 kap. 3 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 § och 20 kap. 1 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister att 3 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 2 och 6 §§,
6 kap. 5 och 19 §§, 9 kap. 6 och 8–13 §§ samt 10 kap. 3 § styrelsens
föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret ska ha följande lydelse.

3 kap.
6 § Till en ansökan ska följande handlingar bifogas eller delges på annat
sätt som Transportstyrelsen bestämmer:
1. För ett fordon som överensstämmer med en typ av fordon för vilken
meddelats nationellt typgodkännande, ett intyg om överensstämmelse som
har utfärdats enligt 3 kap. 24 § fordonsförordningen (2009:211).
2. För ett nytt fordon som har godkänts enligt någon av följande rättsakter, ett intyg om överensstämmelse:
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september
2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter som är avsedda för sådana fordon, i lydelsen enligt kommissionens
förordning (EU) nr 2017/2400,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr
2018/128,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två-och trehjuliga fordon
och fyrhjulingar, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr
2018/295,
3. För en terrängskoter som är försedd med CE-märke enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om
maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europa-
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parlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU, ett intyg om CE-märkning och
ett registreringsintyg.
7 § Till en ansökan ska, utöver vad som anges i 6 §, följande handlingar
och uppgifter bifogas eller delges på annat sätt som Transportstyrelsen
bestämmer:
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. 10 eller 11 § 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.
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.
2 § Ett registreringsbevis ska bestå av två delar (1 och 2) och vara utformat
enligt bilagorna I och II till rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999
om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/22/EU,
samt innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i bilagorna.
Beträffande punkt VI i bilagorna (nationellt frivilliga uppgifter) ska beviset
innehålla de uppgifter som anges i 3 §. Beträffande punkt VII i bilagorna
(nationella tilläggsuppgifter) ska i förekommande fall sådana uppgifter anges
med koder inom parentes.
Beviset ska vara tryckt i blått (del 1) och gult (del 2).
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
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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. om det finns särskilda skäl till att ägarbyte inte kan göras på registreringsbeviset och den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet
gemensamt anmäler ägarbyte på Transportstyrelsens kontor i Arjeplog, Borlänge, Visby eller Örebro och båda styrker sin identitet,
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.
6 kap.
5 § På registreringsskylten anges hela fordonsidentifieringsnumret enligt
3 kap. 4 § 4 eller motsvarande särskilda märkning samt de säkerhetsdetaljer
som Transportstyrelsen bestämmer.
Registreringsskylt enligt 2 § 1, 2 och 4 har ett sådant märke som anges i
7 kap. 2 § 2.
19 § För tävlingsfordon som är bil tillhandahålls en registreringsskylt enligt
2 § 2. För tävlingsfordon som är motorcykel tillhandahålls en registreringsskylt enligt 2 § 4. Om det är motiverat av fordonets konstruktion kan annan
skylt tilldelas enligt 2 §. Skylten har även ett sådant märke som anges i
7 kap. 2 § 2.

9 kap.
6 § Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens namn, företag och
postadress samt personnummer eller samordningsnummer i fråga om fysisk
person och, i fråga om juridisk person, organisationsnummer eller motsvarande nummer som tilldelats sökanden.
Till ansökan ska bifogas följande uppgifter och handlingar.
1. Ett försäkringsbolag ska genom intyg visa att bolaget har rätt att meddela trafikförsäkring enligt 5 § trafikskadelagen (1975:1410).
2. Den som handlar med fordon ska visa att verksamheten är yrkesmässig
genom
a) registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tolv månader
och av vilket det framgår att företaget bedriver handel med fordon,
b) registerutdrag från Skatteverket som inte är äldre än tolv månader,
c) hyresavtal eller motsvarande dokument som visar lokalens lämplighet
för att bedriva handel med fordon,
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d) uppgift om antalet sålda fordon under de senaste tolv månaderna och
redovisning av beräknad försäljning under de närmaste tolv månaderna.
3. Den som bedriver biluthyrning ska visa att tillstånd meddelats enligt
lagen (1998:492) om biluthyrning.
4. Den som skrotar bilar ska visa att mottagningsbevis och skrotningsintyg får utfärdas enligt bilskrotningsförordningen (2007:186).
5. Den som äger eller administrerar ett betydande antal fordon (vagnparksägare), ska visa omfattningen av de fordon som företaget äger eller att
företaget administrerar fordon åt andra företag.
6. En verkstad ska visa att den är ackrediterad av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).
Andra stycket 2 gäller inte om sökanden innehar saluvagnslicens för
handel med fordon eller är tillverkarens representant i Sverige för berörda
fabrikat.
Vad som sägs i andra stycket 3, 4 och 6 gäller inte om uppgiften framgår
av vägtrafikregistret.
8 § Om tillståndshavaren har anledning att tro att en felaktig uppgift har
lämnats genom direktanmälan och att uppgiften har påverkat innehållet i
vägtrafikregistret, ska tillståndshavaren omedelbart anmäla detta till
Transportstyrelsen.
9 § Om de förutsättningar som låg till grund för medgivandet till direktanmälan inte längre föreligger ska tillståndshavaren utan dröjsmål meddela
detta till Transportstyrelsen.
10 § I de fall direktanmälan sker genom elektronisk överföring ska tillståndshavaren utan dröjsmål anmäla till Transportstyrelsen och informationsförmedlaren att en användare slutat sin anställning eller av annan anledning
inte ska lämna uppgifter genom direktanmälan.
11 § Uppgifter för registrering som berör annan än tillståndshavaren själv
får lämnas genom direktanmälan endast om det finns ett skriftligt registreringsunderlag som styrker riktigheten i de anmälda uppgifterna. Skriftligt underlag behövs dock inte när ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning
registrerar godkännande vid efterkontroll.
Om tillståndshavaren anmäler sig själv som ny ägare till ett fordon ska
del 2 av den tidigare ägarens senast utfärdade registreringsbevis tas omhand
av tillståndshavaren och utgöra en del av registreringsunderlaget.
12 § Tillståndshavaren ska bevara registreringsunderlaget i minst två år.
13 § Tillståndshavaren ska på begäran av Transportstyrelsen lämna ut
underlaget.

10 kap.
3 § Till en ansökan om saluvagnslicens ska följande uppgifter och handlingar bifogas.
Ansökan ska innehålla uppgifter om
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1. sökandens namn, företag och postadress samt för fysisk person personnummer eller samordningsnummer och för juridisk person organisationsnummer eller motsvarande nummer som har tilldelats sökanden,
2. rörelsens omfattning med årsomsättning,
3. antalet sålda fordon under de senaste tolv månaderna och redovisning
av beräknad försäljning under de närmaste tolv månaderna,
4. lokalen där rörelsen bedrivs, med angivande av lokalens storlek, och
5. ändamålen med verksamheten.
Till ansökan ska i förekommande fall bifogas
1. registreringsutdrag från Skatteverket som inte är äldre än tolv månader,
2. registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tolv månader,
och
3. hyresavtal eller motsvarande dokument som visar lokalens lämplighet
för den verksamhet saluvagnslicensen söks för.
Tredje stycket gäller inte om ansökan avser saluvagnslicens för handel
med fordon där sökanden har getts medgivande till direktanmälan för handel
med fordon.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2018.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Louise Hagström
(Fordonsinformation)
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