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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i bilskrotningslagen (1975:343);

 

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om bilskrotningslagen
(1975:343)

 

2

 

 

 

dels

 

 att i 9, 12, 14 och 15 §§ ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”väg-
trafikregistret”,

 

dels 

 

att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

 

1 §

 

I denna lag förstås med 
bilskrotare: fysisk eller juridisk person som utför eller avser att utföra bil-

skrotning,
bilskrotning: yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar för slutskrot-

ning eller för tillvaratagande av delar av sådana bilar för försäljning,
skrotbil: utrangerad bil som enligt vad regeringen föreskriver skall anses

som skrotbil, 
skrotningsintyg: intyg som visar att skrotbil har omhändertagits för skrot-

ning och som utfärdas för avregistrering ur vägtrafikregistret.
Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

 

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 ur vägtrafikregistret på grund av skrotningsintyg 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, om fordonet lämnas till en auktoriserad
bilskrotare och avregistreringen har skett på grund av att

1. den som varit eller borde ha varit införd i bilregistret eller vägtrafikre-
gistret som ägare av fordonet under tre år i följd inte kunnat anträffas för ut-
tagande av den skatt som avser fordonet för dessa år, eller

2. fordonet varit avställt under tre år i följd och omständigheterna vid av-
registreringen visade att fordonet sannolikt inte fanns i behåll. 
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Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.
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Senaste lydelse av
9 § 2001:145
12 § 2000:1436
14 § 2000:1436
15 § 2000:1436.
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Senaste lydelse 2001:145.

SFS 2001:561
Utkom från trycket
den 3 juli 2001
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SFS 2001:561

 

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

 

Skrotningspremie betalas inte ut enligt andra stycket, om en sådan premie
tidigare har betalats ut för fordonet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)


