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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);

 

utfärdad den 15 april 1999.

Regeringen föreskriver att 3, 9, 14 och 38 §§ fordonskungörelsen
(1972:595)

 

1

 

 skall ha följande lydelse.

 

3 §

 

2

 

I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
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Kungörelsen omtryckt 1982:12.
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Senaste lydelse 1998:1263.

 

Beteckning Betydelse

 

Mopedbesiktning
Motorcykel

Besiktning enligt 48 §
1. Motorfordon på två hjul eller tre
symmetriskt placerade hjul som är
konstruerat för en hastighet översti-
gande 45 kilometer i timmen eller, om
det drivs av en förbränningsmotor, har
en slagvolym överstigande 50 kubik-
centimeter.
2. Motorfordon på fyra hjul och med
en massa utan last som är högst
400 kilogram eller 550 kilogram för
transportfordon och vars maximala
nettomotoreffekt inte överstiger 15 ki-
lowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels
massa skall i fråga om ett eldrivet for-
don batterierna inte räknas in.
Motorcyklar indelas i lätta och tunga
motorcyklar

SFS 1999:236
Utkom från trycket
den 4 maj 1999
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SFS 1999:236

 

9 §

 

3

 

Motorfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand, ex-
plosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjs. Behållare och led-
ningar för gasformigt bränsle avsett som bränsle för fordonets framdrivning
får inte finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran. 

Om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp
av avgaser och andra ämnen finns bestämmelser i bilavgasförordningen
(1991:1481). 

Om beskaffenhet och utrustning av motorfordon för transport av viss last
finns särskilda bestämmelser.

 

14 §

 

4

 

Motorcykel skall ha följande utrustning.

 

38 §

 

5

 

Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i
typintyg och har fordonet därefter ändrats så att det inte längre överensstäm-
mer med utförandet vid besiktningen eller när typintyget utfärdades eller har
fordonet i övrigt ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, skall
ägaren inom en månad från det ändringen skedde eller, om fordonet är av-
ställt, inom en vecka efter det avställningen upphörde inställa fordonet för
registreringsbesiktning. Detta gäller inte om fordonet inom angiven tid an-
mäls för avregistrering. 

Med ändring enligt första stycket avses inte ändring som endast innefattar
avvikelse som gäller fordonets utstyrsel och inte påverkar dess beskattnings-
förhållande eller försämrar dess säkerhet, 

utbyte av motorn mot en annan motor som helt överensstämmer med
denna. 

Motordrivet fordon Fordon som för framdrivande är för-
sett med motor, dock ej flygplan eller
sådan eldriven rullstol som är att hän-
föra till cykel. Motordrivna fordon in-
delas i motorfordon, traktorer, motor-
redskap och terrängmotorfordon
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Senaste lydelse 1994:296.

 

Utrustning Närmare föreskrifter

 

Reflexanordning baktill En eller två reflexanordningar som vid
belysning skall återkasta rött ljus
bakåt. Får ej vara triangelformad

Skyltar
tillverkarskylt

Styrinrättning
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Senaste lydelse 1998:1263.
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Senaste lydelse 1998:1263.

 

Beteckning Betydelse
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SFS 1999:236

 

Med ändring enligt första stycket avses inte heller i fråga om annat fordon
än bil, motorcykel, moped klass I eller släpvagn, som är avsedd att dragas av
bil, användning av däck av andra dimensioner än förut eller i fråga om trak-
tor, som är avsedd att drivas med motorfotogen, ändring till bensindrift.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Åsa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)
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