Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2009:59) om
fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;
beslutade den 5 maj 2021.

TSFS 2021:41
Utkom från trycket
den 26 maj 2021
VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 8 kap. 1 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) i
fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om
fordonsuppgifter i vägtrafikregistret
dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
1 a § I dessa föreskrifter avses med
– direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon,
– direktiv 74/151/EEG: rådets direktiv 74/151/EEG av den 4 mars 1974
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,
– direktiv 89/173/EEG: rådets direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper
på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (89/173/EEG),
– direktiv 92/21/EEG: rådets direktiv 92/21/EEG av den 31 mars 1992
om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1,
– direktiv 97/27/EEG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG
av den 22 juli 1997 om massa och dimensioner för vissa kategorier av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv
70/156/EEG,
– direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG,
– direktiv 2005/55/EG:
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga
föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon
samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon,
– direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för
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godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av
system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon,
– förordning (EU) nr 715/2007: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och
underhåll av fordon,
– förordning (EU) nr 168/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och
marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar,
– förordning (EU) nr 44/2014: Kommissionens delegerade förordning
(EU) nr 44/2014 av den 21 november 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för typgodkännande av två- och trehjuliga
fordon och fyrhjulingar, samt
– förordning (EU) 2018/858: Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana
fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG)
nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.
___________
Denna författning träder i kraft den 2 oktober 2021.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Ingela Sundin
(Väg och järnväg)

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

2

TSFS 2021:41
Bilaga 1

Bilaga 1
DEL 1A Uppgifter för personbil och buss
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fordonsslag
Anges med PB.
Anges med BUSS.
FordonsAnges med kategori
Anges med kategori
kategori
enligt förordning (EU)
enligt förordning (EU)
2018/858.
2018/858.
Tillverkare
Anges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
intyg om överensstämintyg om överensstämmelse eller typintyg.
melse eller typintyg.
Bussklass
Anges enligt
tillämpligt EGdirektiv.
Karosserikod
Karosseriutförandet
Karosseriutförandet
anges i form av en
anges i form av en
karosserikod som har
karosserikod som har
beslutats i enlighet med beslutats i enlighet
5 § denna författning
med 5 § denna föreller Bilaga I till
fattning eller Bilaga I
förordning (EU)
förordning (EU)
2018/858.
2018/858.
Nummer för
Anges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
enskilt
intyg om enskilt
intyg om enskilt
godkännande
godkännande eller
godkännande eller
enligt
tillverkarintyg.
tillverkarintyg.
förordning
(EU)
2018/858
TypgodAnges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
kännandeintyg om överensstämintyg om överensstämnummer
melse eller typintyg.
melse eller typintyg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DEL 1B Uppgifter för lastbil och släp
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fordonsslag
Anges med LB.
Anges med SLÄP.
FordonsAnges för fordon som
Anges för fordon som
kategori
godkänts enligt direktiv godkänts enligt
70/156/EEG, direktiv
direktiv 70/156/EEG,
2007/46/EG eller
direktiv 2007/46/EG
förordning (EU)
eller förordning (EU)
2018/858 med kategori 2018/858 med
enligt direktiven eller
kategori enligt
förordningen.
direktiven eller
förordningen.
Tillverkare
Anges enligt uppgift i
intyg om överensstämmelse eller typintyg.
Karosserikod
Karosseriutförandet
Karosseriutförandet
anges i form av en
anges i form av en
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Bilaga 1

karosserikod som har
beslutats i enlighet med
5 § denna författning
eller bilaga I till
förordning (EU)
2018/858.
Anges enligt uppgift i
intyg om enskilt
godkännande eller
tillverkarintyg.

karosserikod som har
beslutats i enlighet med
5 § denna författning
eller bilaga I till
förordning (EU)
2018/858.
Anges enligt uppgift i
intyg om enskilt
godkännande eller
tillverkarintyg.

Nummer för
enskilt
godkännande
enligt
förordning
(EU)
2018/858
TypgodAnges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
kännandeintyg om överensstämintyg om överensstämnummer
melse eller typintyg.
melse eller typintyg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kopplingsuppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GodAnges om lätt lastbil är
kännandeförsedd med kopplingsmärkning
anordning vid leverans
kopplingsfrån fabrik och uppanordning
giften framgår av intyg
om överensstämmelse
eller typintyg.
Kopplingsmm
Avser avståndet från
Avser avståndet från
avstånd (EU)
fordonets framkant till
fordonets bakkant till
kopplingsanordningens kopplingsanordningens
centrum enligt direktiv
centrum enligt direktiv
70/156/EEG, direktiv
70/156/EEG, direktiv
2007/46/EG eller
2007/46/EG eller
förordning (EU)
förordning (EU)
2018/858.
2018/858.
Kopplingsmm
Avser avståndet från
Avser avståndet från
avstånd
kopplingsanordningens kopplingsanordningens
(Nationellt)
centrum till första axeln. centrum till sista axeln.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DEL 1C Uppgifter för motorcykel och moped
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fordonsslag
Anges med MC.
Anges med
MOPED.
Fordonskategori
Anges enligt upp- Anges enligt uppgift i intyg om
gift i intyg om
överensstämmelse. överensstämmelse
om mopeden
kategoriserats
enligt direktiv
2002/24/EG eller
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Bilaga 1

Karosserikod

förordning (EU)
nr 168/2013.

Karosseriutförandet anges i form
av en karosserikod som har
beslutats i
enlighet med 5 §
denna författning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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