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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i bilskrotningslagen (1975:343);

 

utfärdad den 29 mars 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs

 

2

 

 att 2–5 och 9 §§ bilskrotningslagen
(1975:343) skall ha följande lydelse.

 

2 §    

 

Sådana personbilar, bussar eller lastbilar som har en totalvikt som inte
överstiger 3 500 kilogram får yrkesmässigt skrotas endast av en auktoriserad
bilskrotare.

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om auktorisation av bilskrotare.

 

3 §    

 

Skrotningsintyg får utfärdas av
1. auktoriserad bilskrotare,
2. den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar bilar, eller
3. den som yrkesmässigt till Sverige för in bilar.
För att ett skrotningsintyg enligt första stycket 2 eller 3 skall få utfärdas

krävs att utfärdaren har ett avtal med en auktoriserad bilskrotare om omhän-
dertagande av skrotbilen.

 

4 §

 

3

 

    

 

Skrotningspremie betalas ut för sådana personbilar, bussar eller lastbi-
lar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonet av-
registreras enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) på grund av skrotnings-
intyg från någon som avses i 3 § första stycket.

Skrotningspremie betalas ut också för ett sådant fordon som anges i första
stycket och som har avregistrerats enligt 61 § bilregisterkungörelsen, om
fordonet lämnas till en auktoriserad bilskrotare och skrotningspremie inte ti-
digare har betalats för fordonet.

 

5 §    

 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om skrotningsintyg,
skrotningspremiens storlek och villkoren i övrigt för utbetalning av premien.
Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter
om skrotningsintyg och om utbetalning av premien.
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Prop. 2000/01:47, bet. 2000/01:MJU13, rskr. 2000/01:160.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000
om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Celex 32000L0053).
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Senaste lydelse 1989:1032.

SFS 2001:145
Utkom från trycket
den 10 april 2001



 

2

 

SFS 2001:145

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2001

 

9 §

 

4

 

    

 

Skrotningsavgift skall betalas till staten för personbilar, bussar eller
lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har
registrerats i bilregistret.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Ett skrotningsintyg som utfärdats av en kommun med stöd av 3 § i dess

äldre lydelse skall fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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Senaste lydelse 2000:1436.


