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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bilskrotningslagen (1975:343);

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bilskrotningslagen
(1975:343)

dels att nuvarande 15 d och 15 e §§ skall betecknas 15 e och 15 f §§, 
dels att 15, 15 b, 15 c och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 15 d, 22 och 23 §§, av

följande lydelse.

15 §2    Avgiftsmyndigheten beslutar genom automatisk databehandling om
skrotningsavgift på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. 

Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 § 1 och 2 betalas inom en
månad efter utgången av den månad då avgiftsskyldigheten inträder och för
avgiftsskyldig som avses i 12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyldighet-
ens inträde. 

Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto. Avgiften anses ha
betalats den dag då betalningen har bokförts på avgiftsmyndighetens sär-
skilda konto.

15 b §3    Om skrotningsavgift inte betalas i rätt tid, skall ränta tas ut med
den räntesats som anges i 19 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483).
Ränta tas ut från och med dagen efter den dag då avgiften senast skulle ha
betalats till och med den dag då avgiften betalas.

15 c §4    Om skrotningsavgift skall återbetalas, skall ränta utgå med den
räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Ränta
utgår från och med dagen efter den dag då avgiften har betalats till och med
den dag då avgiften återbetalas.

15 d §    Vid ränteberäkning enligt 15 b och 15 c §§ skall avrundning ske till
närmast lägre hela krontal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och
återbetalas inte.

1 Prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU4, rskr. 2003/04:13.
2 Senaste lydelse 2002:404.
3 Senaste lydelse 2002:404.
4 Senaste lydelse 2002:404.
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21 §

 

5

 

    

 

Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Den el-
ler de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet utövar den lokala tillsynen i varje kommun.

 

22 §    

 

Den lokala tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter medde-
lade med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

 

23 §    

 

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver yr-
kesmässig bilskrotning i strid med 2 §. 

Den som överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt första
stycket för gärning som omfattas av föreläggandet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson 
(Miljödepartementet)
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Senaste lydelse 2000:1436.




