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Sammanfattning

gällandepågår översynUtredningsuppdraget göraattut aven
till deförslagutarbetaochvägtrafikregisterområdetinomförfattningar

Huvudsyftetnödvändiga. är attbedömsförfattningsregleringar som
regelsystemet.och effektiviseramoderniseraförenkla,

ochförfattningsmateriangått igenomutredningsarbetetunderharVi
analyseratVi harpraktiken.itillämpashur denbildgjort avenoss

ochföråldradeochdessaproblemoch deregelverketiluckor som
tillämpandemed desamrådtill. Iupphovbestämmelserotidsenliga ger

varjeinomlösningartillförslagframvi tagitharmyndigheterna
verksamhetsdel.

redaktionellaoch den över-författningsomrâdetGenomgången av
vägtrafikregister.förordningochlagihar utmynnat omenensynen

förordningochlagocksåinnehållerförslagVåra omenen
inomavgifterförordningtillskissvägtrafikdeñnitioner samt omen

vägtrafikområdet.
delområdenaolikadeinomföreslåsändringarsakligaDe som

huvudsak följande.innebär i

örfattningsregleringen iF stort

delagfonnkrav påregeringsformenstillgodoseFör angesatt
därmed bl.a.ochfordonsregistreringenförkriteriernagrundläggande
i lagenregistreringsplikten,fordonsskatt, dvs.för omuttaget av

vägtrafikregister.
ochändamålenÄven avgräns-viktigaintegritetssynpunktde från
övergripandeliksomlagform,fårpersonregistreringenförningama

reglering.personuppgiftslagenstillanslutningiregisterfrågor
behovtillgodose deföreslås förvägtrajikregistersamlat attEtt som
vägtrafik-påinformationochidentifieringkontroll,harsamhället av

förandraochmiljöntrafiksäkerheten,de kravutifrånområdet som
registreradeställer. Deomständigheterbetydelsefullavägtrafiken

bl.a.och fordonsägare,fordondet förstaförfåruppgifterna avse
ochfordonsskatttrafikförsäkring,förbehövs uttaguppgifter avsom
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kontroll felparkeringsavgifter. Uppgifterna får för det andraav avse
den ansöker har eller har haft behörighet föra fordon ellerattsom om,
någon registreras, det behövs för underlättaattannan person som om
handläggningen körkortsärenden. Uppgifterna får för det tredjeav avse
den ansöker har eller haft tillståndhar bedriva yrkesmässigattsom om,
trafik eller biluthyrning.

Övriga bestämmelser på området samlas i förordningen om
vägtrafikregister. Uttryckliga bestämmelser finns där för prövnings-
förfarandet beträffande frågor registrering i vägtrafikregistret.rörsom
Beslut får fattas automatiserad behandling uppgifter igenom av
registret. Sådana beslut f°ar beslutsmyndigheten, såväl påomprövas av
begäran den beslutet angår officio myndigheten.somav som ex av

I den materiellt innehållsrika vägtrafikregisterförordningen harom
vi, för författningstexten kompakt,mindre samlat vissagöraatt gemen-

bestämmelser i inledande avsnitt och därefter kapitelindelatettsamma
författningen efter bestämmelsernas Vi försökthar genomgåendeart.

förenkla bestämmelserna föroch dem lättillgängliga både denatt göra
enskilde och för de myndigheter har tillämpa dem.attsom

Överklagande beslut de författningarenligt reglerarav som
Örebrovägtrafikregistret får i regel ske hos Länsrätten i län. Prövnings-

tillstånd krävs vid överklagande från länsrätten till kammarrätten.

Definitioner

centralaDe definitionema vägtrafikområdet, främst fordons-på dvs.
Övrigaoch viktbegreppen, lagfasts. definitioner förordning.samlas i en

gällande definitionema har, med endast mindre redaktionellaDe nu
justeringar, förts från deñnitionsförfattningamagällande De iöver rätt.

definitionerna allmän giltighet. vad mån sedan påIägerupptagna man
varje särskilt område väljer hänvisa till helt enkeltlagen elleratt
förutsätter lagens skall får från fallbegreppskatalog gälla avgörasatt
till fall.

Tillgång till registeruppgiflerna integritetsfrågor-

sekretessfrågor utförligt. för registretIntegritets- och behandlas Den
förhuvudansvariga myndigheten skallVägverket, VV, ansvara

avvägningen mellan effektivitet, uppgiftsbehov och integritetsaspekter i
samband med verksamheten. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, dvs. praktiken bemyndigas meddelai VV, att
föreskrifter utlämnande uppgifter registret. Häri ingår bl.a.om av ur
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medenlighettill iregistretdirektåtkomsts.k.beslutabefogenhet att om
bestämmelsergenerellapersonuppgiftslagensföljervad omavsom

uppgifter.behandling av
uppgifteranvändas def°arvägtrafikregistretisökbegreppSom som

begränsningarföreskriva rättenfårRegeringenregistret.får ingå i av
mellanskeavvägningDärvid måstesökbegrepp.användaatt en

integritetsintrång.föroch riskeneffektivitetskraven
i densamkörningbehovdetdel finnsvägtrafikregistretsFör av

skattemyndighetema,polisen,meddag, dvs.gäller iutsträckning som
eller någraytterligare någonochförsäkringsbolagenbilprovningen,

integritetsaspektemakräversådan åtgärdVarje attmyndigheter.
kanbegränsningardeföreskrivaRegeringenbeaktas. rätt att somges

påkallade.anses
införssekretesslagstiftningen omväntdet i ettföreslårVi att

ochvägtrafikregistretiuppgifterförskaderekvisit personnummerom
VVbildregisteri det s.k.namnteckningbild ochför uppgifter somom

klartdet stårendastskall få lämnas attuppgifternämndaför, dvs. ut om
honomnågonregistrerade ellerför denvållakanutlämnandet inte men

förunderlagfrågaigällabör ocksåreglernärstående. Samma om
föreståendetill den översynentaxifcirarlegitimation. Med hänsyn av

någotintehänseende lämnasredaktionelltbl.a.sekretesslagstiftningen i
kap.främst 7ändringarnaföreslagnadeutformningentillförslag av

sekretesslagen.§15

ordonsregistreringF

meningvidifordonsregistreringenbestämmelserSamtliga rör gessom
kapitel försärskildainnehållervägtrafikregister,i förordningen somom

ochförenklasFörfarandetfordonsregistreringen.delarolika av
tekniskatill VV:sinnehållmateriellabestämmelsemas anpassas

vinnlagtråder. Vi harverklighetoch till denutvecklingsarbete osssom
förhämmandeskallde intebestämmelserna såutforma att varaattom

bemyndigande,generelltföreslås fåutveckling. VVteknikens ett som
fordonsregistreringen,gällerdet attsärskild betydelsefå närkan väntas

ansökan fåranmälan ellertillanslutninguppgifter iföreskriva att enen
VVskriftligen.förställetidatakommuniceringlämnas genom

användas.fårinformationsteknikvilkenbestämmer som
huvudregelenligt denvägtrafikregistretiRegistrering är som

brukaförförutsättning ettvägtrafikregister attlagenuttrycks i enom
innehållervägtrafikregisterFörordningenlandet.trafik ifordon i om

den regeln.frånundantagvissa
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Nya bestämmelser registreringsbevis knyter till ettom an
föreliggande förslag till EG-direktiv registreringsbevis förom
motorfordon och deras släpfordon, reglerar vilka uppgifter EG-ettsom

registreringsbevis skall innehålla respektive kan innehålla.anpassat
I avvaktan på resultatet pågående skatte-översynav en av

bestämmelsema för fordon föreslås endast sådana ändringarnu av
regleringen avställningsinstitutet behövs för öka förståelsenattav som

själva bestämmelserna eller hänger medav som samman
teknikutvecklingen.

Bestämmelserna direktregistrering, eller direktanmälan enligtom
den vi använder, förs till förordningenterm övernya som om

Ävenvägtrañkregister. bestämmelserna skyltar för beskicknings-om
fordon och personliga fordonsskyltar, föreslås innefattas isom
definitionen försregistreringsskylt, dit.av

F ordonsanalysdatabasen, FAD, under uppbyggnad hos VV,ärsom
skall innehålla uppgifter avseende enskilda fordon från bilprovningens
kontrollbesiktningar och från flygandepolisens inspektioner. FAD
knyts i författningshänseende till vägtrafikregistret och blir därmed,
rättsligt del fordonsregistreringsdelen i vägtrafikregistret.sett, en av

bestämmelseDen beviljaVV undantag från bl.a.rätt attsom ger
registreringsplikten mjukas så särskilda skäl skallattupp, vara
tillräckligt för medge undantag. Därtill krävs skedet kanatt att utan
fara för trafiksäkerheten. fråga undantagI påverkar fordonsettom som
beskattningsfcârhållanden bör dock i fortsättningen krävasäven att
synnerliga skäl skall föreligga. behållsKrav samrådpå med
Riksskatteverket fordonets beskattningsförhållanden påverkas.om

Bestämmelserna VVzsföreskriftsrätt förs ändringar iutan störreom
sak förordningentill vägtrafikregister.över om

VV generell det behövs för fastställarätt att, att ettges en om
fordons identifikationsuppgifter i samband med registreringen ettav
fordon i vägtrafikregistret, besluta registreringsbesiktning.om
Bestämmelsen in i fordonskungörelsen terrängtrañk-ochtas
kungörelsen, komplement till övriga bestämmelser reglerarsom som
förutsättningarna för besiktning fordonav m.m.

Saluvagnsregistrering

Reglerna saluvagnslicens, vi kallar saluvagnsregistrering,om som
reforrneras i viss omfattning.

Registreringen skall meddelas bilhandlare eller tillverkare,en om
det inte föreligger särskilda skäl avslå Tyngdpunktenansökan. iatt en
prövningen förläggs till ansökningstillfället och hanteringen självaav
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bemärkelsenbetydelse i denfår underordnadsaluvagnsskyltama atten
uppfyllda ivarje skede skallför registrering iförutsättningarna vara

skyltar.till utlämnandetstället för knytasatt av
kvar ochfinnsmeddelad registreringåterkallaMöjligheten att en

saluvagnsskattbetalningUtebliventydligare.bestämmelserna görs av
för återkallelse.uttrycklig grundskall utgöra en

ochregelverkettill detförsansvarsbestämmelserDagens över nya
saluvagns-den innehavarestraffansvar förmedkompletteras ett av

saluvagnsskylt.brukaobehörigenlåter någonregistering enannansom
överträdelser skallsaluvagnsregistreringbestämmelserna omav

fördvs.prövningsmyndigheten, VV,polisen till attrapporteras av
registrering.tillbedömning fortsattgrund förläggas till rättaven

Tillfällig registrering

fordonregistreringinterimistiskskilda formernaDe avav -
försturistvagnslicensochinterimslicensexportvagnslicens, samman-

Bestämmelsernatillfälligregelsystem,enhetligt registrering.till ett
ochtredjelandsfordons.k.EU/EES-fordonomfattar såväl som

skallslutligentidefter vissfordonetdifferentieras beroende på enom
omfattarFörfarandetvägtrafikregistret elleri ävenregistreras

skallbegagnade fordon exporteras.som
därvid harochEU-landin frånförsfordon,Ett annatett ensom

vidgodkäntsfordonet harinnani det landet, fårregistreringgiltig även
andra fordoninskränkning. Förbrukasregistreringsbesiktning utanen

saknarkommande fordonEU-länderandranämnda fråndeän somnu -
medbrukandetblir däremottredjelandsfordonregistreringgiltig samt -

harfordonetinskränkt innanregistreringentillfälligastöd denav
registreringsbesiktning.vidgodkänts en

läggstillfällig registreringmyndighetsuppgifterSamtliga rörsom
VV.

mellandifferentierasregistreringför tillfälligGiltighetstiden en
islutligtregistrerasfordonet skallberoende påmånad och årett om

ellervägtrañkregistret
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Tillfälligt brukande utländska fordonSverigei av

Ett utkast till reglering Sverige bruka utlandsregistreradeirätten attav
fordon lämnas. har utformats i anslutning till föreliggandeDet nära ett
förslag till EG-direktiv rörande beskattning fordon för privat bruk.av
Reglerna kan frånundantag den generellanärmast ses som
registreringsplikten i Sverige. i land registreratEtt ett annat
privatfordon skall i enlighet härmed få användas tillfälligt i Sverige i
högst månader tolvmånadersperiod. bör gälla underunder Dettasex en
förutsättning fordonetbl.a. den använder har sitt normalaattav som
hemvist utomlands och fordonet används endast för privat bruk.att
Sexmånadersperioden kan fall, för den studerar här ii vissa t.ex. som
landet, förlängas till nio månader.

Även fordon,i land registrerat kommersiellt ägsett ett annat som av
fysisk har normala hemvist utomlands ellersitten person som av en

juridisk utomlands, skall få användashar sin ledningperson som
tillfälligt tolvmånadersperiod.i Sverige i högst månader undersex en

Avbetalningsspärr m. m.

införs fordonsöverlåtelse vägtrafikregistretEn möjlighet vid iatt en
anteckna näringsidkare verksamhet hari sin yrkesmässigaatt en

återtaganderätt.överlåtit fordonet kreditköp med förbehållgenom om
den harRegistrering övergång äganderätten f°ar ske sedan somav av

leasing haftâtertaganderätten eller har upplätit nyttjanderätt vid
förmöjlighet anmälan Datumsig över ägare.att yttra en om ny

slutbetalning och den tiden har gåttavbetalningsköpet registreras närav
bådefaller anteckningen läggsautomatiskt bort. Detut ett ansvar

förts iköparen och de uppgifter insäljaren anmäla ändringaratt av som
registret.

Registerinnehållet

differentieradregisterinnehållet, med specificeringHuvuddragen enav
efter praktiskafrämst efter uppgifternas integritetskänslighet och

behov, framgår bilagor till förordningen vägtrafikregister.av om
fordons utrustning ochfordonsregisterdelen uppgifterI tas om

beskaffenhet specificeringen överlåts VV.Den närmarem.m.
del behålls den nuvarandeFör körkortsregistreringens

Eftersombeskrivningen sina huvuddrag.registerinnehållet iav
brottsbelastningsuppgifter skall finnas i vägtrafikregistretinte längre

registerblad.bortfaller regleringen rutinen avseende nuvarandeav
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körkortutländskabestämmelse registreringsärskildNågon avom
viföreslårreglering föreslås inte. Däremotdagens attutöver

skyldighet underrättaoch domstolarnasRikspolisstyrelsens att
skall omfattafortsättningenbrott ikörkortsmyndigheterna om

bosatthanutländskt körkortinnehavare är permanentoavsettett omav
körkort iutländskaFrågan registreringi landet eller ettavom

arbetet inom EU.får föras vidare i detnationellt register gemensamma
yrkestrafik-bestämmelser reglerarDe registreringen avsom

föreslåsregistreringtill deni möjligaste månuppgifter somanpassas
reglerastaxiförarlegitimationuppgifterkörkort.för Förutom röratt som

uppgiftervissaregistreras där ocksåyrkestrañkdelenförinom ramen
fordonsregisterdelen.i bilregistreti dag ingårsom

uppgifter hardvs.felparkeringsavgifter,Uppgifter somavsersom
parkeringsanmärkningar,utfärdadehanteringen utgörsamband med av

Indelningenvägtrafrkregistret.samladefjärde delen i detden av
fordonsregistreringen och dengäller föruppgifterna följer den som

överlåts åt VV.specifrceringennärmare
dvs.uppgifterna,myndighet för invilkenförfattningenI somanges

eller länsstyrelse.VV

ochbrottsbelastningsuppgijter körkorts-Tillgången till i
yrkestrafikärenden

angivnalänsstyrelse, får imyndighet, dvs. ellerBehörig VV rätt atten
beträffandeyrkestrafik ochochkörkortärendetyper rörsom --

Rikspolisstyrelsendirekt deuppgifterbegäraangivna ur avpersoner
åläggsRikspolisstyrelsenoch misstankeregistren.förda belastnings- en

gårregisterinnehåll ochangivetunderrättelseskyldighet rör ett somsom
Bestämmelsernaberörd länsstyrelse.tillmed dataöverföring via VV

förseelservilka brott ochbrottskataloginnehåller överen
den kretsvidareomfattar.underrättelseskyldigheten De avanger

fårskall ochunderrättelsefallenregisteruppgiftema isompersoner
medförvilket bl.a.förbättrasRutinema attavsevärt,avse.

få tillgångdag skallsnabbare ismidigare ochmycketlänsstyrelserna än
brottsbelastningar.till relevanta
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utdragBevarande och gallring uppgijter registreturav -

för ändamål skall gallras.inte längre behövs sitt DeUppgifter som
i dag heltäckande för olikabestämmelser gallring gäller görsom som

särskilt angivnasamlade vägtrafikregistret, meduppgifter i dettyper av
fall hur uppgifttill fem vissa längegallringstider från år. Iett anges en

harskall ske. Bestämmelsernaskall bevaras och i vissa fall gallringnär
vaduppgifter det fråga ochtill vilkenhär ärtypanpassats somomav

samlas ipraktiskt. Bestämmelsernasig nödvändigt ochhar visat ett
vägtrañkregister.särskilt kapitel i förordningen om

uppgifterprincip omfatta devägtrafikregistret får iutdragEtt ur
uppgifterna skyddas sekretess.intefinns registrerade, avomsom

skallkörkortsbild och namnteckning medUppgifter om personnummer,
normalt med isekretessbestämmelser intehänsyn till föreslagna tas ett

registerutdrag.
och yrkestrafik-körkorts-registeruppgifterVissa som avser

tid, s.k.utdrag efter vissskall inte med iregistreringen etttas en
rehabilitering.

uppgifterbefattning med sådanatjänsten har tagitden iOm som
oriktiga skall hanmisstänker uppgifternahar lämnats ärattutsom

anmäla det till VV.genast

Strafbestämmelser m. m.

uppsåt ellersubjektivt rekvisitgenomgående krävasskallDet
vägtrafikregister-bestämmelsernabrottoaktsamhet i fråga motom

området.
föreslås vid brott dedagstraffskala ividareEn motän

Med hänsynregistreringsplikten.bestämmelsernagrundläggande om
fall där någonexempelvisallvarligare överträdelsematill de -

bestämmelsernaåsidosättereller flera fordonsystematiskt med ett
därför fängelse iverksamhet föreslåsi yrkesmässigområdet, kanske -

föreslåröverträdelserstraffskalan. övrigahögst månader ingå i Försex
vi eller penningböter.böter

bestämmelsernavid överträdelsefår möjlighetPolisman att omav
saluvagnsskyltama.omhändertasaluvagnsregistrering

fordonbeträffandeanmäla ägarbyteUnderlåtenhet att
avkriminaliseras.

vägtrafikregisterområdetVitesinstitutets tillämpning mönstras ut.
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Avgifter

fråga avgifter förprinciper finns iallmännaDe som om
fråga avgifter förregister skall gälla iinfonnationsuttag även omur

uppgifter vägtrañkregistret.uttag urav
tilluppdragsverksamheten, vilken VVfår i den s.k.VV genom

uppgifteruppgifter i bilregistretenskilda säljermyndigheter och om
förgrundernai vägtrafikregistretfordon och fordonsägare anpassa

till dessa principer.prissättningen
enklare rutinervägtrafikområdet renodlas såAvgiftsuttaget att

betalareoch föravgifter för likartade tjänsteroch olikaskapas samme
ansökanskall betalasansökningsavgiftslås En oavsett omsamman.

till bifall eller ej.leder
samlas ipå områdetavgifterSamtliga regler tas ut ensomom

vägtrafikområdet.inomavgifterförordningsärskild om
dag dåöverskådligt det idärmedblirAvgiftssystemet äränmera

författningar.antalsplittrade påbestämmelserna är ett stort

militära fordonRegisterjiågor rörsom

harfordon tidigarevägtrafikregistretiVid registreringen ett somav
registreringen, iskall vidfordonsregistretdet militäravarit registrerat i

det militäraföretes utdragliksom i dagför typintyg,stället ettett ur
fastställa tekniskafördet behövskan därutöver,registret. VV attom

enligtregistreringsbesiktningfordonet, beslutauppgifter omm.m. om
ochfordonskungörelseniföreslåsbestämmelserde somnya

terrängtrafrkkungörelsen.
försäljningvidregistreringFörordningen 1945:625 avm.m.om

kanfordonsregistretmilitärainförda i detvissa fordon ärsom
upphävas.

förslagenKonsekvenser av

förändringarradinnebärvi lämnarförslagDe avensom
delområdenflera viktigapåkommerförfattningsstrukturen. Dessa att

förenklademedförasig kommereffektiviseringar, vilket itillleda att
förocksåoch i förlängningenmyndigheternatillämpanderutiner för de

allmänheten.
investeringskosmadervissakommerövergångsskedeI ett av

bedömerViuppstå.myndigheten VVcentralaengångsnatur för den att
föranslagordinarieförinom VV:sdessa kandock tas utatt ramen



Sammanfattning30 SOU 1998: l 62

därför helhet inteutveckling och systemarbete. Förslagen kan som
statsfinanisella konsekvenser.få några nämnvärdaväntas

Förslagen kan i bedömas regionalpolitiskt neutrala.stort som
Förslagen kan inte heller, till följd utredningsuppdragets ochav

ämnesområdets karaktär, få några effekter jämställdheten.väntas
underrättelserutiner körkorts- och yrkestrafikfrågorDe för somnya

vi föreslår förväntas få effekter för brottsbekämpningenkan positiva
kan förväntas blioch det brottsförebyggande arbetet i Detsammastort.

skaderekvisit vidfallet förslagen införa omväntatt ettav om
uppgifttillämpningen bestämmelser försekretesslagens omav

namnteckning.och körkortsbild jämtepersonnummer

Ikraftträdande m. m.

beroende tillkomsten ochFörslagen i viss utsträckningär avav
närliggande områden, liksomändringar i andra författningar inom av

pågående EG-anpassningar det svenska regelverket. Frågan omav
föreslår fårtidpunkten för ikraftträdande de författningar visomav

därför i nuläget lämnas öppen.
polisensförfattningsstrukturen förSamordningen med den nya

fårregister kan kräva vissa Övergångsbestämmelser, övervägassom
under beredningen.
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Författningsförslag

Vägtrañkregistertill lagFörslag1 om

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelserInledande

uppgiftergäller registreringlag samt motor-1 § Denna personeromav
vägtrafik-vägtrafikuppgifter isläpfordonochdrivna fordon ett

register.
dock integällerLagen

militärasärskildaförtillverkadeochtillhörfordon, ärstatensom
ändamål,

gående ellerförasavseddafordonmotordrivna är att avsom
fordon, ellersådantkopplats till någotharsläpfordon som

mopeder klass II.

bestämmelserfinns1998:204personuppgiftslagen2§ I som
måni denpersonuppgiftervägtrafikuppgiftertillämpas på utgörsom

eller ilagbestämmelser i dennaavvikandenågrafinnsdet inte en
den.stödmedhar beslutatsförordning avsom

Definitioner

i lagenbetydelsehari lagdennaFordonsbegreppen3 § somsamma
vägtrañkdeñnitioner.0000:000 om
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påtillämpasfordondenna lagBestämmelserna i§4 ägaren ettavom
fråga fordondetinnehavaren, ärnär somom

återtaganderätt,förbehållmedkreditköppå grundinnehas omav
eller

år.minstbestämd tidförmed nyttjanderättinnehas ettomen

innehålländamål ochVägtrafikregistrets

kontroll,de behovför tillgodoseförsVägtrafikregistret5 § att av
andra förochtrafiksäkerhet, miljöinformationidentifiering och som

föranleder i frågaomständigheterbetydelsefullavägtrafiken om
fordon och fordonsägare,

förahaft behörigheteller haransöker harden atta som om,
1998:490yrkestrafiklagen1998:488,körkortslagenfordon enligt

författning,eller någon annan
hand-för underlättabehövsdetb attannan person, om

körkortsärenden,läggningen samtav
bedrivahaft tillståndharansöker har ellerden attom,som

författningeller någonenligt yrkestrafiklagenyrkesmässig trafik arman
biluthyrning.1998:492enligt lageneller biluthyrning om

1988:327fordonsskattelagenochtrafikskadelagen 14101975:Av
för trafik-ligger till grundvägtrafikregistretuppgifter iframgår att

fordon.beskattningförsäkringsplikt och av

ändamålenmed de i angivnaförs 5 §vägtrafikregistret i enlighet6 § I
in uppgifter som avser

till dessa,släpfordonmotordrivna fordon och ägaresamt
föra fordon,körkortslagen 1998:488behörigheten enligta att

förarutbildning och förarprov,b
körkortslagentillämpningenövrigt behövs fördet ic avsom

föreskrifter,meddeladeoch anslutning därtilli
trafik ochyrkesmässigibehörigheten föra fordon rättena att

biluthyrning,trafik ochbedriva yrkesmässigatt
yrkestrafik-tillämpningenföri övrigt behövsb det avsom

ibiluthyrning1998:4921998:490 och lagenlagen samtom
tillämpningenoch förföreskrifterdärtill meddeladeanslutning av

gods-ellerinternationellatillstånd tillbestämmelser person-om
transporter,

särskilda behörig-falli andrainnehav4. än avses ovan avsom
motordrivnavisst slagför förahetshandlingar krävs ettatt avsom

fordon.
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kontrollförbehövsuppgifter attregistret införs iDessutom avsom
felparkeringsavgift1976:206enligt lagenfelparkeringsavgifter om

redovisas.medelinflutnabetalas och att
beslutochdomaruppgifter sådanaföras infår interegistretI om

1998:620i lagenbrottpåföljder förbeträffande omavsessomm.m.
imisstankar brottsådanaellerbelastningsregister avsessomomom

misstankeregister.1998:621lagen om

fordonbrukaförförutsättning rätt attRegistrering som

förvägtrafikregistretregistrerat ifordon skallmotordrivet§ Ett7 vara
drassläpfordonfrågagäller i ettfå brukas. Detsamma ett avatt somom

fordon.motordrivet

vägtrafikuppgifterbehandlingenförAnsvaret av

vägtrafikregistretforbestämmerregeringenmyndighet8§ Den som
vägtrafik-behandlingenförövergripandedetoch har ansvaret av

uppgifter.

Samkörning

iuppgifterbehandlingenförmyndighet9§ En avansvararsom
uppgifterhämtai §ändamål 5får för devägtrafikregistret som anges

samköming.till registret genom

Sökbegrepp

ifår ingå§uppgifter enligt 6får användassökbegrepp10 § Som som
vägtrañkregistret.

Gallring

gallras.skallför sitt ändamålbehövsinte längreUppgifter§11 som

2 SOU Vågtrañkregistraring18-6121 1998:162
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Rättelse skadeståndoch

l2§ Bestämmelserna i personuppgiftslagen 1998:204 rättelseom
och skadestånd gäller vid behandlingäven personuppgifter enligtav
denna lag eller enligt föreskrifter har meddelats med stöd lagen.som av

Straffbestämmelser

13 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet brukar fordon i stridsom ettav
§ döms7 till böter eller fängelse i högstmot månader.sex

Till straff döms han uppsåtligen ellerägaren, oakt-samma om av
samhet har underlåtit vad skäligen hargöra kunnat krävasatt som av
honom för hindra fordonet brukades.att att

Den innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid ellersom
för bestämd tid understiger år och har befogenhetetten som att
bestämma förare fordonet eller anlitar någon förare denänom av annan

har döms iägaren ställe enligt andra stycket.utsett ägarenssom

14§ frågaI fordon eller brukasett ellerägsom statensom av en
kommun tillämpas bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav
meddelade föreskrifter för eller brukare fordonägare påom ansvar av
förarens förman. Om denne harnärmaste gjort vad skäligen harsom
kunnat krävas honom för förebygga förseelse och sker ändåattav en en
sådan på grund överordnads åtgärd eller vållande, tillämpasav en
bestämmelserna för eller brukare denägare överordnade.om ansvar

frågaI fordon eller brukasett ägs oskiftat dödsboettom som av
eller konkursbo tillämpas de bestämmelserett iom ansvar som anges
första stycket på den eller dem har företräda boet.rätt attsom

I fråga fordon eller brukas bolag,ett ägs förening,ettom som av en
stiftelse eller någon juridisk tillämpas de bestämmelseren annan person

i första stycket på den eller dem harom rättansvar som anges attsom
företräda den juridiska eller på den begäran harpersonen som
godtagits ansvarig företrädare för denne.som

Hindrande fortsatt färdav

15§ Om fordon brukas i strid eller7 § föreskriftett harmot en som
meddelats med stöd lagen skall polisman hindra fortsatt färd,av en om
den medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller utgören annars en
väsentlig olägenhet.
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Bemyndiganden

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen16§ som
lag,dennaiavseendendeföreskrifter iytterligare angesmeddela som

föreskriftermeddelasamt om
vägtrañkregistret,uppgifterutlämnande urav

någoti annathemmahörfordonbrukaSverigei somatträtten
land,

fordonsregister,militärtifordonregistrering ettav
underräddningskårenanvändsfordonregistrering av4. somav

beredskap,höjdochutbildning
lag.dennaenligtregistreringföravgifter

samkörningtillbegränsningar rättenföreskrivafårRegeringen av§17
enligt 10sökbegreppanvändaoch§ attenligt 9 rättenav

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som18§
registreringspliktenfrånundantagmedgefallenskildaiellerföreskriva

villkor.medförenasfårUndantagenligt 7

sådanaråderdetellerkrigsfaraellerkrigiriket omOm ärl9§
ellerkrigföranledda avförhållanden ärutomordentliga avsom

lagenföreskriva attregeringenfårbefunnit sigharriketvarikrigsfara
tillämpas.skallintedelvisellerhelt

kraft deniträderlagDenna
författning sägsnågon omellerlagiVad annan2. ensom

registreteller överyrkestrafikregistretkörkortsregistret,bilregistret,
vägtrafikregistret.ställetskall ifelparkeringsavgifter avse
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2 Förslag till förordning vägtrafikregisterom

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Inledande bestämmelser

l§ Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen
0000:000 vägtrafikregister.om

militäraI vägtrafikkungörelsen 1974:97 och vägtrafikförordningen
1995:137 för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap
finns i fråga fordon särskilda bestämmelser registreringom om som
gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser avgifter i vissa avseenden enligt denna förordningom
finns i förordningen 0000:000 avgifter inom vägtrafikområdet.om

2 § Vägtrafikregistret törs med hjälp automatiserad behandlingav av
uppgifter.

Vägverket central registreringsmyndighetär för registret och svarar
för det och programmeringsarbete behövs.system- som

3 § Länsstyrelserna regionala registreringsmyndigheterär frågai om
körkortsregistrering och yrkestrafikregistrering. förDe uppgifter i
vägtrafikregistret i den utsträckning i denna förordning.som anges

Definitioner

4 § begreppDe används i denna förordning har den betydelsesom som
i lagen 0000:000 vägtrafikdefinitioner och förordningenianges om

0000:000 vägtrañkdefinitioner.om
Med datakommunicering förstås i denna förordning uppgifteratt

överförs elektroniskt med utnyttjande datateknik.av

§5 Bestämmelserna i denna förordning fordonägaren ettom av
tillämpas på innehavaren, det fråga fordonnär är om som

innehas på grund kreditköp med förbehåll återtaganderätt,av om
eller

innehas med nyttjanderätt för bestämd tid minst år.etten om
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Registerinnehållkap.2

deinvägtrafikregistretiförsfordonsregistreringfrågaI1 § om
bilagaframgåruppgifter avsom

förs in.uppgifternaförVägverket attsvarar

deinvägtrafikregistretiförskörkortsregistreringfrågaI2§ om
bilagaframgåruppgifter avsom

för attmyndighetvilkenocksåframgår svararbilagan somAv
registret.iförs inuppgiftrespektive

deinvägtrafikregistretiförsyrkestrafikregistreringfråga3§ I om
bilagaframgåruppgifter avsom

för attmyndighetvilkenocksåframgår svararsombilaganAv
registret.iförs inuppgiftrespektive

vägtrafik-iförsfelparkeringsavgifterregistreringfråga§ I4 avom
bilagaframgåruppgifterdeinregistret avsom

in.försuppgifternaförVägverket attsvarar

uppgiftergallringochBevarandekap.3 av

fordonsregistreringenUppgifter om

modellkod,färg,chassinummer, motomummer,Uppgifter§1 om
ivägtrafikregistretiskall bevarasårsmodellochregistreringsnummer

avregistrerats.harfordondetefter ettfem år att
åriskall bevaras ettfordonsägareochÖvriga fordonuppgifter om

avregistrerats.harfordondetefter ettatt

körkortsregistreringenUppgifter om

körkortstillståndinnehavareinte ärnågonUppgifter av2§ somom
ibevarasskalltraktorkortinnehavareellerkörkorteller av

in ifördesuppgiftendendetefter senastefem åri attvägtrañkregistret
uppgifternaskallavlidit,registrerad harfinnsnågonNärregistret. som

registret.förasdock snarasthonom urom
körkortslagen§kap. 3enligt 5återkallelseförgrunduppgiftEn om

ellerkörkortslagen2 §kap.lOenligtanmälaneller1998:488 en
förasskall1998:980körkortsförordningen ur§eller 10kap. 97

in.fördesdendetefterfem år attregistret



38 F örfattninggörslag SOU 1998: l 62

Uppgifter utländska avgöranden i kap.5 1 §om som avses
körkortslagen skall föras registret fem år från dagen för den domur
eller motsvarande har föranlett registreringen.som

Uppgifter yrkestrafikregistreringenom

3 § Uppgifter någon inte längre innehavareärom som ettav
trafiktillstånd, taxiförarlegitimation eller tillstånd till biluthyrningetten
och uppgifter någon har enligt kap.2 6 ellerprövats 7 §om som
yrkestrafiklagen 1998:490 eller lagen8 § 1998:492 biluthyrningom
skall bevaras i vägtrafikregistret femi år efter det tillstånd elleratt ett

legitimation har upphört gälla.atten
En uppgift grund för återkallelse enligt kap.5 2 eller 6 §om

yrkestrafiklagen eller anmälan enligt kap.3 5 § yrkestrafiklagenen
skall föras registret fem år efter det den fördes in.attur

Uppgifter registreringen felparkeringsavgifterom av

4 § Uppgifter parkeringsanmärkning skall bevaras i vägtrafik-om en
registret i år efter det betalning hartre kommit tillatt Vägverket.

4 kap. Utdrag vägtrafikregistretur

Allmänna bestämmelser

1 § Med registerutdrag i särskild ordning framtagenavses en
sammanställning uppgifter fordonsregistreringen, körkorts-av om
registreringen, yrkestrafikregistreringen eller registreringen av
felparkeringsavgifter.

Ett sådant utdrag begärs hos Vägverket det fordons-om avser
registrering eller registrering felparkeringsavgifter och i övrigt hosav

länsstyrelse.en

2 § I registerutdrag får inte medett uppgiftertas om personnummer,
körkortsbild eller namnteckning eller sådana belastningsuppgifter som

i bilaga 2 eller 3 till denna förordning, inte något följeravses annatom
bestämmelserna i eller3 5av
I sekretesslagen 1980:100 finns bestämmelser utlämnandeom av

uppgifter efter särskild prövning.
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körkortsregistreringenUppgifter om

innehålla defårkörkortsregistreringregisterutdrag§ Ett3 avsersom
harutdragetregistret,iförs§2kap.enligt 2 omuppgifter som

ellersjälvregistreradedenbegärts avav
domstol,allmänRegeringskansliet,ombudsmän,Riksdagens

Riks-åklagannyndighet,Justitiekanslern,förvaltningsdomstol,allmän
övervaknings-frivårdsmyndighet,polismyndighet,polisstyrelsen,

Luftfartsverket,inomLuftfartsinspektionenDatainspektionen,nämnd,
eller

föruppgifterbehöverdennamyndighet,någon omannan
inteuppgifternaochundersökningjämförligdärmedellervetenskaplig

enskilde.för denuppkommerskadasåröjs att
skall iunderrättelsenellerbeslutetfrånförflutitharårfemSedan

uppgiftermedinteutdraget tas om
återkallelse,

Sverige,giltigt iintekörkortutländskt ärbeslut ettatt
§6kap.6stödmedkörkortutländsktutbyte avbeslut ettavom

1998:488,körkortslagen
spärrtid,
omhändertagande,
varning.

självregistreradedenintegällerstycketandraenligtBegränsningen
Rikspolis-Justitiekanslern,ombudsmän,Riksdagenshellerinteoch om

föruppgifterfullständiga ettbegärtharDatainspektionenellerstyrelsen
fall.särskilt

iochkörkortsärendehandlägger somettmyndighetEn§4 som
dennalämnafårmyndighetfrånyttrandebegärärendet annanett en

yttrandetförbehövs attbelastningsuppgiftersådanamyndighet som
skall kunna avges. .Kriminal-tillbelastningsuppgifterf°ar lämnaFrivårdsmyndigheter

ellerpersonutredaresärskildkriminalvårdsdirektör,vårdsstyrelsen,
ellerbehandlingfrågorprövningforbehövsdet omövervakare, avom

kriminalvården.inomverksamhetentillsynför av

yrkestrafikregistreringenUppgifter om

innehålla def°aryrkestrañkregistreringregisterutdragEtt§5 avsersom
harutdragetregistret,iförs§3kap.enligt 2 omuppgifter som

i 3 §myndighetellersjälvregistrerade avsessomden enbegärts avav
stycket.första
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Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen skall i
utdraget inte med följande uppgifter.tas

Beträffande innehavare tillstånd till yrkesmässig trafik elleren av
tillstånd till biluthyrning eller har enligt kap.2prövatsen person som
6 eller 7 § yrkestrafiklagen 1998:490 eller 8 § lagen 1998:492 om
biluthyrning:

a återkallelse,
b ogiltighetstid,
c varning.

Beträffande innehavare taxiförarlegitimation:en av
a återkallelse,
b ogiltighetstid,
c omhändertagande,
d varning.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv
och inte heller myndighet i 3 § tredje stycket harom en som avses
begärt fullständiga uppgifter för särskilt fall.ett

6 § Bestämmelserna i 4 § första stycket tillämpas motsvarande sätt
myndighet handlägger yrkestrafikärende, ärendeom etten som ett om

taxiförarlegitimation eller ärende biluthyrning i ärendet begärett om
yttrande frånett myndighet.en annan

Övriga bestämmelser

7 § Om den tjänsteni har tagit befattning med uppgiftersom som
enligt denna förordning har lämnats i fråga vägtrafik-ut om
registreringen misstänker uppgifterna oriktiga, skall hanatt är genast
anmäla det till Vägverket.

8 § En myndighet i första3 § stycket och1 försom avses som
datakommunicering ansluten till vägtrañkregistretär kan därigenom få
besked någon belastningsuppgift finns eller inte finns i registret.om
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tillgång tillVägverketsochLänsstyrelserskap.5
brottsbelastningsuppgifter

uppgiftererhållapå begäranRätt att

traktorkort,körkort,ärenden rörif°arlänsstyrelseEn som§1
biluthyrningochtrafikyrkesmässigtilltillståndtaxiförarlegitimation,

1998:620lageni omregisteruppgifterbegära avsessomur
misstankeregister.1998:621lagenochbelastningsregister om

ärenden transport-och iärendenÄven sådanaifår omVägverket
register.nämndauppgiftertillstånd begära ur

Underrättelseskyldighet

beslut,dom,VägverketunderrättaskallRikspolisstyrelsen om§2
antecknatsharordningsbotföreläggandeellerstrafföreläggande somav

denbelastningsregister,1998:620 omlageniregister omi avsessom
bestämmelser.följandebrotttillskyldig motsiggjortharregistrerade

någonellerbrottsbalken mot§ aveller 98kap.3
brottsbalken,§lloch kap.3paragraferdessa

brottsbalken,kap.4
dessanågonellerbrottsbalken mot§ aveller 32kap.6

brottsbalken,§12kap.och 6paragrafer
dessanågonellerbrottsbalken mot§ aveller 76kap.84.

brottsbalken,12 §kap.och 8paragrafer
dessanågonellerbrottsbalken mot§ aveller 54kap.9

brottsbalken,§11kap.och 9paragrafer
dessanågonellerbrottsbalken mot5§ aveller3kap.10

brottsbalken,§9kap.och 10paragrafer
brottsbalken.kap.11

brottsbalken,och 5kap. 312ellerbrottsbalken§3kap.12
brottsbalken,kap.13

16ochkap. 1eller 17brottsbalken§eller 54kap.1710.
brottsbalken,

trafikbrott,vissastraff för1951:649lagen11. om
1957:297,luftfartslagen1 §kap.1312.

varusmuggling,förstraff1960:418lagen13. om
8:64,196narkotikastrafflagen14.

l971:69,skattebrottslagen15.
begåttshartrañkbrottstraff för1971:965 somlagen16. om

utomlands,
1982:821lagenenligtförbudellerföreläggandenföreskrifter,17.

gods,farligttransport avom
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18. 30 § första, andra eller tredje stycket jämvägssäkerhetslagen
1990:1157,

19. 3 eller 4§ lagen 1991:1969 förbud vissa dopnings-motom
medel,

20. 20 kap. 5 eller 7 § sjölagen 1994:1009,
21 yrkestrañklagen 1998:490,.
22. lagen 1998:492 biluthyrning,om
23. lagen 0000:000 vägtrafikregister,om
24. fordonskungörelsen 1972:595,
25. förordningen 1987:27 fordon i internationell vägtrafik iom

Sverige,
26. förordningen 1993:185 arbetsförhållanden vid vissaom

internationella vägtransporter,
27. förordningen 1994:1297 vilotider vid vissa vägtransporterom

inom landet,
förordningen28. 1995:521 behöriga myndigheter, i frågaom m.m.

kör- och vilotider färdskrivare vidsamt vägtransporter,om
29. yrkestrafikförordningen 1998:779,
30. förordningen 1998:780 biluthyrning,om

förordningen31. 1998:786 behöriga myndigheter, i frågaom m.m.
internationella inom Europeiskatransporter ekonomiskaom

samarbetsområdet EES,
32. trafikförordningen 1998: 1276,
33. denna förordning,
34. föreskrifter har meddelats med stöd författningamasom av

under 24-33.

3 § Underrättelse dom eller beslut får överklagas skallettom en som
lämnas först sedan Rikspolisstyrelsen har fått besked avgörandetom
har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt 2§ skall lämnas i fråga beslutäven om om
åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande
bestämmelse i någon författning.annan

4§ När underrättelse enligt 2§ lämnas skall dom, beslut,ävenen
strafföreläggande och föreläggande ordningsbot, tidigare harav som
antecknats i registret och vilka underrättelse enligt 2 § skall lämnas,om

med i underrättelsentas under fem år från det domen eller beslutet
meddelades eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande har föranlettsom
underrättelsen till Vägverket har ändrats, upphävts eller undanröjts,
skall Rikspolisstyrelsen underrätta Vägverket det.om
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begäranlämnasskall även som2§enligtUnderrättelse en5§
någonanmälan atttagit somharverket emot omVägverket när engör

lagenenligtomhändertagitshar1-4stycketförstai 6 §avses
berusadeomhändertagande m.m.personer1976:511 avom

enligtRikspolisstyrelsenfrånunderrättelsef°arVägverketNär6 § en
begränsningarmed deverket,skall§ someller 5stycketandra4 §2

berördtilluppgifternalämnaoch 7styckettredjeframgår av
uppgifternalänsstyrelse avserom

ellerkörkortkörkortstillstånd,gällandeinnehavare aven
traktorkort,

enligtspärrtidellervidaretillsåterkallelsefortidvilkenförden2.
löptinte ut,beslutats ännuhar1998:488körkortslagen men

taxiförarlegitimation,gällandeinnehavare aven
taxiförar-vidaretillsåterkallelsetid förvilken avförden

beslutats ännuhar1998:490yrkestrafiklagen menenligtlegitimation
löptinte ut,

ellertrafikyrkesmässigdrivatillståndgällande attharden som
yrkestrafiklagen,§eller 76kap.i 2prövadnågon avsessomannan

någonellerbiluthyrningdrivatillståndgällande attharden som
biluthyrning.1998:492lageni 8 §prövad omavsessomannan

vägtrañkregistretuppgifter ide omfogasskalluppgifternaTill
prövningen.förbehöverlänsstyrelsensompersonen

under-länsstyrelsetilllämnasintedock omskallUppgifterna
penningböterföranlettharsammanlagtbrottendasträttelsen somavser

intedockgällerDettakronor.800 omunderstigerbelopptill ett som
befunnitsharfem årendeunder senasteuppgiftenden avsersom

i 2brotttill någotskyldig annat avsessom

såvittskalllänsstyrelsetilllämnarVägverketuppgifter en§ De7 som
tillbegränsas attl-2stycketförsta avse§i 6gäller angessompersoner

och 33,och 3223-2916-20,8-14,l-4,i 2 §brotten
skallförfattningensjälvabrottfall motdei34 etti §2brotten2.

enligtrapporteras

del§i 1 taärendenhandläggningenför avsesfårVägverket som§ av8
enligt 2underrättasskallverketuppgifter omde somav
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6 kap. Registrering fordonav

Registrering förutsättning för rätt bruka fordonattsom

1 § Registreringsplikten enligt § lagen7 0000:000 vägtrafik-om
register omfattar med de undantag i eller följer2 §som anges av
bestämmelserna i kap.16 eller kap.21 2 § följande slag fordon.av

Bilar, motorcyklar, mopeder klass traktorer, motorredskap
klass I och terrängmotorfordon,

motorredskap klass de användsnär
föra inte enskild, dock inte detvägpersontransport ärsom om

sker vid vid färd kortaste till eller frånsträckaöver vägen, ettpassage
arbetsställe för fordonet eller liknande eller förundantagsvis färd
kortare sträcka i andra fall harän nämnts,som nu

förb gods på inte enskild i andra falltransport väg är änav en som
i fordonsskattelagen22 § 1988:327,som avses

släpfordon dras bilar,som av
släpvagnar dras trañktraktorer, motorredskap klass ellerIsom av
terrängvagnar,tunga
släpvagnar dras sådant motorredskap klassettsom av som

används på det i motorredskapets tjänsteviktsätt ärsom anges om
två eller motorredskapet ombyggd bil.över ton ärom en

frånUndantag registreringsplikten vid viss användning fordonav

2 § Bestämmelsemai § gäller inte i fråga1 om
fordon används uteslutande inom inhägnade jämvägs- ellersom

fabriksområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra
sådana inhägnade områden,

släpvagnar dras traktorer, motorredskap klass ellersom av
konstruerade för hastighet högstterrängvagnartunga ärsom en av

30 kilometer i timmen och fordonet i det enskilda fallet används endast
på motsvarande jordbmkstraktor enligt fordonsskattelagensätt som en
1988:327,

fordon brukas kortaste lämpliga till och frånväg ettsom
besiktningsorgan enligt lagen 1994:2043 vissa besiktningsorganom

fordonsområdetpå för sådan registreringsbesiktning i 37 §som avses
första stycket fordonskungörelsen 1972:595.

I fall i 3 skall handlingar visar avtalad tid hossom avses som
besiktningsorganet medföras och tillsägelsepå visas förupp en
polisman eller bilinspektör.en
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registreringfrågorPrövningen omav

deansökan,efterregistrering prövasFrågor avser3 § omom
fordons-yrkesmässigaSverigeitillverkatsharfordon avsom

tillverkare,
registrerade importörer,Sverigetillförts inharfordon avsom

fordons-militäraregistrerade i detvarithartidigarefordon som
registret,

ombyggdasådanadock inte ärmotorredskap,fordon4. är somsom
bilar.

Sverigetillinförtsharfordon somregistrering avFrågor4§ avom
härbrukasstadigvarandesyfteiimportörerregistrerade attandra än

sedantullmyndighetanmälanefterförtullasskall prövasoch av ensom
skett.förtullning har

frågoroch 4i prövas3sådanafordonandra än§ För5 angessom
lagenenligtbesiktningsorganfrånanmälanefter ettregistreringom
sedanfordonsområdetbesiktningsorganvissa1994:2043 om

registreringsbesiktning.vidgodkäntsharfordonvederbörande en

Ansökan

fordonetsskriftligenskallregistrering görasansökan av6§ En om
innehållaskallVägverket. Denhosägare

beträffandeidentitetsuppgifter ägaren,
kunnaskalldettaförbehövsfordonet attuppgifterde2. somom

identifieras.säkert

bifogasskallansökanVid7 §
typfordon,med ettettöverensfordon, stämmerför ett som

typintyg,
förtrafikförsäkringbevisfordon,motordrivet ettför2. omett

finnsdetframgårvägtrafikregistret attinte endetfordonet, avom
fordonet,förtrafikförsäkringgällande

detanvändningenuppgift attskriftligsådantraktor,för omenen
ellerjordbrukstraktorskalltraktorn enframgår ensomansesom

trafiktraktor,
inte ärpåhängsvagn,skall dratrañktraktor somför ensomen

detta,uppgiftskriftliglandet,iregistrerad här omen
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för motorredskap med tjänsteviktett två sådanöver ton,en en
skriftlig uppgift användningen det framgår fordonet skallattom om
beskattas trafiktraktor,som en

terrängvagn,för sådan skriftlig uppgifttung använd-en en om
ningen det framgår hur fordonet skall beskattas,att

för motorfordon, släpfordon eller terrängfordon skallett som
användas på medför skyldighetsätt ställa fordonetett tillattsom
kontrollbesiktning enligt §30 terrängtrañkkungörelsen 1972:594 eller

fordonskungörelsen75 § 1972:595, skriftlig uppgift detta,en om
för fordon omfattas typgodkännande enligtett någotettsom av av

rådets direktiv
A70/a 156/EEG den februari6 1970 tillnärmningav om av

medlemsstaternas lagstiftning typgodkännande motorfordon ochom av
släpvagnar till dessa fordon,

b 74/150/EEG den 4 1974 tillnärmningav mars om av
medlemsstaternas lagstiftning typgodkännande jordbruks- ellerom av
skogsbrukstraktorer med hjul, eller

c 92/61/EEG den 30 juni 1992 typgodkärmande två-av om av
och trehjuliga motorfordon,

intyg det med EG-typgodkännandeintygett att stämmer överens ettom
för traktor registreringsintyg,samt etten

för släpvagn, skall dras endast traktor, etten som av en
motorredskap eller eller för släpvagn medtung terrängvagnen en en
skattevikt skall dras uteslutande motorfordonöver tre ton, ettsom av

inte kan drivas med dieselolja, skriftlig uppgift detta, samtsom en om
för10. fordon fors från det militära fordonsregistret, iett översom

stället för typintyg, utdrag detta register.ett ur

Anmälan

8 § frågaI fordon någon registrerad importöränettom som annan en
för in till Sverige för stadigvarande bruk här i landet skall den försom

fordonet till den tullmyndighet hos vilken fordonet skall förtullas
lämna följande uppgifter.

Identitetsuppgifter beträffande ägaren,
de uppgifter behövs fordonet för detta skall kunnaattsom om

säkert identifieras.
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registreringFörutsättning för

förbehövsoch fordonetuppgiftersådana ägaren9§ När somom
registreras.fordonetskalllämnats,identifieringen har

ibestämmelserfinnsregistreringenvidfordonavställningOm av
kap. 18

Utryckningsfordon

antecknasskallnedanmotorfordonsådantEtt som10§ angessom
första§enligt 37registreringsbesiktningviddetutryckningsfordon, om

hartypintygeller igodkäntshar1972:595fordonskungörelsenstycket
utryckningsfordon.betecknats som

lämplighetsbesiktningvidgodkäntsharmotorfordonEtt som
förinrättatochfordonskungörelsen ärstycket 4första§enligt 70 som
föruteslutandeanvändasochskadadeeller attsjuka avsetttransport av

i 6 §organisationsådaningår idenändamåldetta avsessomensomav
eller1982:763,sjukvårdslagenochhälso-

statligendastanvändasmotorfordon attär avsett enavett som
ellerspån/ägs-ellerräddningskårkommunal ettellerbrandkår aven

olycksfall ellerförhindraellervidhjälpberedaförjärnvägsföretag att
tullpersonal ellerpolis- ellerellertrañkhinder,undanröjafor att av

tjänsteutövning.brådskandeiKustbevakningenvidpersonal

registreringenFöljder7 kap. av

registreringsbevisochRegistreringsnummer

tilldelaVägverketskallfordonregistreringenmedsamband ett§ I1 av
siffror.ochbokstäverbestår treregistreringsnummer, tredet ett avsom

registreringsbevis.utfärdaocksåskallVerket ett

deinnehållerochdelartvåbestårregistreringsbevis§ Ett2 av
elleranvändningvidbehövsoch dessfordonet ägareuppgifter somom
unikhandlingenforocksåinnehållerfordonet. Detkontroll enav

behörighetskod.
föranvändsochdatatekniskafordonetsinnehållerbevisetDel l av

avregistrering.ellerägarbytesådananmälan än avsersomannan
avregistrering.ochägarbyteanmälanföranvändsDel 2 om

m
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3§ Ett registreringsbevis skall helt eller delvis utfärdas på närnytt
någon uppgift i beviset har ändrats eller det har förnär använts en
anmälan eller ansökan enligt denna förordning.

Ett registreringsbevis skall utfärdasnytt efter ansökanäven av
fordonets ägare.

4 § Vid färd med lastbil eller med bil och släpvagn eller meden etten
terrängfordon skall föraren för varje fordon medföra det senast ut-
färdade registreringsbeviset eller bestyrkt kopia det. Handlingenen av
skall på tillsägelse visas för polisman eller bilinspektör.upp en en

Om ytterligare uppgifter har tagits in i särskild handlingen som
registreringsbeviset hänvisar till gäller bestämmelserna förstai stycket

den handlingen.även

Registreringsskyltar allmänna bestämmelser-

5 § När fordon har registrerats, tillhandahåller Vägverketett för varje
bil två registreringsskyltar och för varje motorcykel, moped klass
traktor, motorredskap, terrängfordon eller släpfordon registrerings-en
skylt.

6§ Ett registrerat fordon får brukas endast det försett medärom
registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte fordonet brukas vid färd kortaste lämpligaom
till polismyndighet för erhållandeväg provisorisken av en

registreringsskylt.

7§ En registreringsskylt skall placeras på bil såväl framtillen som
baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordonett etten
framtill på motorcykel, moped klass I och släpfordonsamt etten
baktill.

Om det medför avsevärd olägenhet ha skylten framtill påatten en
traktor, motorredskap eller terrängskoter eller baktill påett etten
släpfordon, dras traktor eller motorredskap, får denettsom av en
placeras på någon lämplig plats.arman

8§ Registreringsskyltama skall väl synliga och hållas i sådantvara
skick de kan avläsas lätt. Under färd får last eller inte placerasatt annat
så skyltarna inte går avläsa.att att

Vad i första stycket gäller inte bilsägs används inärsom en
väghâllningsarbete eller liknande arbete och den skylten skymsena av

redskap används i arbetet.ett som
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någotintekontrollmärke,får, förutom sättasregistreringsskyltPå en
vidskyltenharsådantmärkeellertecken sattsän ettannat som

tillverkningen.

taxiförRegistreringsskyltar

anmälts förfordon harförregistreringsskyltPå ett9§ somen
inteoch1998:490yrkestrafiklagentaxitrafik enligtanvändning i som

yrkestrafik-kap. §enligt 1skyldigheten 7frånundantagitshar
tillskall bokstaven Tha1998:779förordningen taxameteratt anges

intedockgällertaxiskylt. Dettaregistreringsnumrethöger omom
personligamedförsettförordningkap. dennaenligt ärfordonet 17

fordonsskyltar.

skyldigi 9 §registreringsskyltar ärinnehar10 § Den avsessomsom
fordonetVägverkettillellerlänsstyrelsen närtillskyltarnainlämnaatt

sådana.medförsettskalllängreinte vara

registreringsskyltarprovisoriskaochErsättningsskyltar

förändratsellerförkommitförstörts,registreringsskylt har11 § Om en
vidlämnatsden harelleranvändaskanlämpligenintedenså att om

ersättningsskyltansökan görasfåravställning,begäran om enenomen
polismyndigheteller hosfordonsägarenVägverkethos avenav

förare.fordonetsellerfordonsägaren

hosersättningsskylt görsansökanmedsamband§12 I enatt enomen
provisorisk registre-begäranpådennalämnarpolismyndighet ut en

iringsskylt.
Vägverket.lämnasErsättningsskyltar ut av

dockfårregistreringsskyltarprovisoriskaellerErsättningsskyltar13 §
om enligtdetförbrukandeförbud råderfordon,förlämnasinte ettut

l978:69lagenenligt l8§eller1988:327fordonsskattelagen64§
fordonetsgällermotorfordon. Detsammaförsäljningsskatt på omom

yrkestrafik-§enligt 6 kap. 7handhar tagitsregistreringsskyltar om
taxitrafikanvändning ianmält förfordonetoch1998:490 ärlagen

lagen.enligt den
provisoriskaellerersättningsskyltaravställt f°arfordonetOm är

varithadefordonetskehade fåttdetendastskyltar lämnas ut omom
fordonsskattelagen.enligtskattepliktigt
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Om fordons registreringsskyltar har tagits enligthand §78ett om
fordonsskattelagen, får efter ansökan ersättningsskyltar eller proviso-
riska registreringsskyltar lämnas fordonetstill det inteägare närut
längre finns hindernågot det enligt den lagen.mot

fordons14§ När registreringsskyltar i något fall i 13 §ett som avses
har tagits hand skall polismyndigheten anmäla detta till Vägverket.om

Polismyndigheten skall lämna uppgift till Vägverketgenast attom
ansökan ersättningsskyltar har gjorts och provisoriska skyltaratten om

har lämnats ut.

15 § fordon har försetts provisoriskaEtt med registreringsskyltarsom
får brukas med sådana skyltar till dessendast ersättningsskyltar haratt
lämnats ut.

16§ Det registreringsskyltar gäller tillämpliga delarisägssom om
ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.även

8 kap. Avställning fordonav

Förfarandet

sambandl § I med registreringen ställs fordon inteägarenett av om
begär något annat.

följandeI fall skall fordonet alltid ställas av.
Föreskrivna handlingar och uppgifter enligt kap. lämnas6 § inte7

för fordonet.
Fordonet skall registreringsbesiktigas.

andra§ fall i skall fordon ställas efter2 I 1 §än ettsom avavses en
anmälan hos Vägverket datakommuniceringägaren görsom genom
eller fordonetsskriftligen på registreringsbevis.

fordonet3 § Om det finns giltigt kontrollmärke för anmälanärett en
avställning uppgiftinte fullständig förrän Vägverket har fått inom om

den kod framträder märkets ytskikt skrapas bort, ochsom om
registreringsbevisets behörighetskod.unika

ofullständig,4 § Om anmälan avställning skall Vägverketären om
upplysa fordonsägaren förvad krävs fordonet skall kunnaattom som
ställas av.
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ställasfår fordonsärskilda skäldet finns även att§ Om5 ett genomav
uppgifteri får sådana2 §på någotVägverket sätt änannat angessom

ske.avställning kanatt

fullständigdag dåoch med denräknas frånAvställningstiden6 § en
Vägverket.tillavställning komanmälan om

anmälansamtidigt medavställninganmälanOm görs omenomen
ägande-dåmed den dagfrån ochavställningendockräknasägarbyte

tillinoch dennaanmälandetta igick över,rätten gesangesom
gickäganderättenfrån detveckaVägverket inom över.atten

fårregistreringensamband medihar ställtsfordon7 § Om ett av
föreskrivnaupphöraskallavställningenbesluta närVägverket att

lämnas.uppgifter enligt 6 kap. 7 §ochhandlingar

Vägverket,fårregistreringsbesiktigasskallfordon8§ Om ett om
beslutaupphör,avställningenföreliggerhinder intenågot attmotannat
vidhar godkäntsfordonetskall upphöraavställningen när enatt

registreringsbesiktning.

efteravställningenupphöreller §i 8fall 7andra9 § I än ensom avses
ellerdatakommuniceringfordonsägarenanmälan gör genomsom

registreringsbevis.fordonetsskriftligen på
förstfullständiganmälan närmotordrivet fordonfråga ärI ett enom

fordonet.trafikförsäkring förgällandedet finns en
sedan denförstavställningenupphörägarbytesamband medI nye

registret.iantecknatsharägaren

detlämnari 8§fallupphört iharavställningl0§ När avsessom
kontrollmärke.fordonethar godkäntbesiktningsorgan ettutsom

bevisVägverketmeddelarhar upphörtavställning ettll § När om
brukasfårfordonettidden utan attmed uppgiftdetta somom

registerhållningsavgift har betalats.ellerfordonsskatt
tillsägelse visasoch påmed fordonetvid färdmedförasskallBeviset

bilinspektör.ellerför polisman enupp en

l
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Brukande

12 § Ett avställt fordon får brukas endast
i den omfattning enligt kap.6 l § 2-5 och får ske i fråga2 §som

fordon inte registrerat,ett ärom som
under tid då fordonet i anspråk med nyttjanderätt enligtär taget

förfogandelagen 1978:262 eller då fordonet brukas för avlämnasatt
enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i
samband med besiktning enligt förordningen 1992:391 uttagningom

egendom för totalförsvarets behov,av
under tid då fordonet innehas Försvarsmakten enligt ettav

skriftligt avtal eller brukas för avlämnas eller föras hem enligtatt ett
sådant förutsättningavtal, under fordonet har godkänts vidatt en
registreringsbesiktning eller tagits i typintyg,ettupp

det har ställts begäran, för färd kortastepå ägarensom av
lämpliga till frånoch besiktningsorgan enligt lagen2 §väg närmaste
l994:2043 vissa besiktningsorgan på fordonsområdet förom
besiktning, dock inte brukandeförbud enligt fordonsskatte-64§om
lagen 1988:327 eller enligt lagen 1978:69 försäljningsskatt18 § om

motorfordon skulle ha gällt för fordonet det hade varitom
skattepliktigt.

9 kap. Kontrollmärken m.m.

Utfárdande kontrollmärkeav

kontrollmärkel § Ett utfärdas för registrerat fordon,ett om
fordonet inte avställt,är
det finns föreskriven trafikförsäkring,en
det inte gäller något förbud bruka fordonet enligt 64§att

fordonsskattelagen eller försälj-1988:327 18§ lagen 1978:69 om
ningsskatt motorfordon,på och

körförbud enligt fordonskungörelsen inte gäller för1972:595
fordonet.

kontrollmärkeNågot utfärdas dock inte för moped klass ochIen
inte heller för fordon i kap. § eller för lätt7 9 terräng-ett som avses en

eller terrängskoter, inte något följer 30 §annatvagn en om av a
terrängtrafikkungörelsen 1972:594.

2§ På kontrollmärket finns sifferkod kan avläsas endasten som om
märket förstörs dess ytskikt skrapas bort.attgenom

Kontrollmärken delas ordinarie märken.in i märken och tillfälliga
utfärdasDe Vägverket.av
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kontrollmärke förordinarie ettutfárdandefråga ett3§ En avom
registerhållningsavgiftochfordonsskattföreskrivenfordon prövas när

betalats.har
9087,föreläggande enligt 84,meddelatsharfordonetdet för ettOm

skeprövningenkan1972:595, ävenfordonskungörelseneller 93 §
besiktning.vidhar godkäntsfordonetdetefter att

förkontrollmärkeordinarie ettutfárdandefråga ett4§ En avom
1988:327fordonsskattelagenenligtskattepliktigtintefordon ärsom

kalendermånadi denskallkontrollbesiktigas prövasskallinteoch som
registreringsnummerfordonetssiffran isistadenmotsvaras avsom

tabell.följandeenligt

PrövningsiffranSistaPrövningsiffranSista avav
utfárdanderegistrerings-iutfardanderegistrerings-i avav
kontrollmärkekontrollmärke numretnumret

november6april1
decembermaj 72
januari8juni3
februari9augusti4

0september5 mars

fråganupphörtharfordon prövasavställning om5§ När ettav
kontrollmärke.tillfälligtutfardande ettav

giltighetKontrollmärkets

kalendermånadmed dentill ochgällerkontrollmärkeordinarieEtt6 §
fordonsskatte-enligt 3 §betalasskallgångfordonsskattdå nästa
eller 8följer 7intenågot1993:1028, annatförordningen avom

skattepliktigtintefordonkontrollmärke för ärordinarie ett§ Ett7 som
kontroll-skallinteoch1988:327fordonsskattelagenenligt som

frågadåkalendermånaddenoch medtillgällerbesiktigas om
skallfordonetförkontrollmärke närmastsådantutfárdande ettav

prövas.
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8 § För fordon i 85 § andra stycket fordonskungörelsensom avses
1972:595 gäller ordinarie kontrollmärke endast till och med denett
månad då fordonet skall ställas in för kontrollbesiktning.

fordon,För för vilket föreläggande kontrollbesiktning,ett om
registreringsbesiktning eller provning har meddelats enligt 84, 87, 90
eller fordonskungörelsen,93 § gäller kontrollmärket endast till och med
den kalendermånad då tiden för föreläggandet går ut.

9 § Ett tillfälligt kontrollmärke gäller till och med den kalendermånad
då fordonsskatten skall betalas.senast

fordonsägare10 § En har erhållit kontrollmärke skallett snarastsom
det på fordonets registreringsskylt eller, fordonet harsätta tvåom

avskyltar, den bakre dessa.

11 § kontrollmärkeOm har förstörts eller förkommit, skallett
fordonets hos Vägverket ansöka märke.ägare Ensnarast ett nyttom
sådan ansökan får fordonets förare.göras även av

Nationalitetsmärke

12 § Ett registrerat fordon, används utomlands, skall baktillsom vara
försett med nationalitetsmärke.ett

Märket f°ar inte fästas så förväxlasdet kan med registrerings-att
eller kan minska läsbarheten detta.numret av

Miljöklassmärkning

13 § sådanaFör lastfordon bilavgas-i 2 §tunganya som avses
förordningen 1991:1481 och enligt förordning harsom samma
hänförts till miljöklass skall särskilt märke denetten som anger
aktuella miljöklassen tillhandahållas på begäran. skall visaMärket
fordonets registreringsnummer. lämnas Bilprov-Det SvenskABut av
ning fordonets miljöklass har fastställts registrerings-vidom en
besiktning falloch i Vägverket.annat av

Märket skall fastsatt på vindrutan och synligtväl utifrånvara vara
färdvid inom område där det sådan lokalett tätort,av en genom en

trafikföreskrift i 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningensom avses
1998:1276 i fråga dieseldrivna bussar eller lastbilar hartungaom
föreskrivits endast fordon tillhör viss miljöklass får brukas.att som en
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Ändrade fordonförhållanden beträffande10 kap.

Ägare

tillfordon gårregistrerat ägaretilläganderätten överOm1 § ett en ny
tillövergångenanmälafrån förvärvetveckainomskall denne en

Vägverket.

Övergången ifrån den dagräknasäganderätten2§ angessomav
anmälan.

ellerbodelninggåttharäganderättenOm över genom arv,
bodelningellerarvskifte höllsdettiden fråndockräknastestamente,
tiden, vidräknasbodelning,arvskifte ellerfordrasinteskedde. detOm

detfall frånoch iståndandedetta blevdet attfrån annatatttestamente
avslutades.bouppteckningen

någotfordon gårtill registrerat annatäganderätten över§ Om3 ett
förredenbodelning eller ägarenävenärtestamente,sätt än arv,genom

anmäla detta tillförvärvfrån denveckaskyldig inom ägarensatt nyeen
Vägverket.

äganderätten,anmält övergångharendast denOm ägaren avnye
denanmälan innansigtillfälle överförreskall den att yttraägaren ges

får registreras.ägarennye

iskall,fordontilläganderättenövergånganmälan ett4§ En avom
skriftligen påenligt kap.,13anmälan sker görasandra fall närän

skall innehållaregistreringsbevis. Denfordonets
förreden ägarens namn,

identitetsuppgifter,den ägarensnye
registreringsnumret,

skalldettaförbehövsfordoneti övrigt attde uppgifter somom
identifieras,säkertkunna

övergång.äganderättensfördagen

vägtrafik-ikvarskall det ståöverlåtsutryckningsfordon5§ Om ett
kap.i 6förutsättningarnaendastfordonsådantregistret ett omsom

uppfyllda.§10 är
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6 § Om äganderätten till fordon har anmälts förett användning isom
taxitrañk enligt yrkestrafiklagen 1998:490 har gått till någonöver

och övergången innebär fordonet inte längre skall haatt sådanannan en
skylt i kap.7 9 § taxiskylt, skall den registrerassom avses ägarennye
först det finnsnär uppgift i registret registreringsskylten iatten om
enlighet med kap.7 10 § har in till länsstyrelsen eller Vägverket.getts

Kreditköp och leasingavtal

7 § I anmälan ägarbyte skall i förekommande fallen om attanges en
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet

kreditköp med förbehåll återtaganderätt eller fordonetgenom attom
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid minst år. I detetten om
förstnämnda fallet Skall besked också lämnas Slutdatum förom
återtaganderätten.

8 § Om fordon på det iett 7 § har förvärvatssätt sägs ettsom genom
kreditköp med förbehåll återtaganderätt eller det innehas medom om
nyttjanderätt för bestämd tid minst år, Skall den harett rätten om som

återta fordonet respektive denatt har upplåtit nyttjanderättensom
beredas tillfälle sig anmälan innanatt yttra över den fårägarennye
registreras.

s
9 § Om återtaganderätten enligt avtal kreditköp upphör ellerett om om
Slutdatum för återtaganderätten ändras skall den har återtarätt attsom
fordonet anmäla ändringen till Vägverket.genast Detsamma gäller om
återtaganderätten överlåts. båda fallenI skall identitetsuppgifter lämnas
för den förvärvar rätten.som

Även den innehar fordon på grund kreditköpett medsom av
förbehåll återtaganderätt skyldig tillär Vägverket anmälaatt snarastom

återtaganderätten har upphört elleratt Slutdatum för den haratt rätten
ändrats.

Namn och adress

l0§ Om Sådan registrerat fordonägare inteett ären av som
folkbokförd eller har tilldelats särskilt identifikationsnummerettsom

Vägverket ändrar eller adress skall han inom vecka efterav namn en
ändringen skriftligen anmäla detta till Vägverket
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användningFordons

användningenändrafallnedanståendeiOmll § attägaren avavser
använd-ändringen anmäla dethan forefordon skallregistreratett nya

ändringenskallanmälantill Vägverket. I närningssättet avsesanges
ske.

skall skeförsta stycketAnmälan enligt om,
tillställasdet skallanvändas såfordonet attavses

eller1972:594terrängtrañkkungörelsenkontrollbesiktning enligt 30 §
ellerfordonskungörelsen 1972:595,§75

ianvändningsådananmälts förtidigare harfordonet angessom
användas så.längrepunkt inte1 avsesmen

tillskallsådanske,dock inte görasAnmälan behöver enom en
eller1998:779yrkestrafikförordningenenligtprövningsmyndighet

biluthyrning.1998:780förordningen om

användningenändrafallnedanståendeiOm att12 § ägaren avavser
detanmälaskriftligenföre ändringenskall hanfordonet nya

ändringenskallanmälanVägverket. I närtillanvändningssättet anges
ske.avses

innanskall skeförsta stycketenligtAnmälan
skalldenanvänds såjordbrukstraktor att som enansesen

trafiktraktor,
den skallsåanvändstrañktraktor att som enansesen

jordbrukstraktor,
används såtvåtjänsteviktmed attmotorredskap över tonett en

trañktraktor,skall beskattasdet som en
beskattastvåtjänsteviktmedmotorredskap över ton,ett somen

skall beskattaslängredet inteanvänds såtrañktraktor, att som ensom
trañktraktor,

jordbrukstraktor,beskattasterrängvagn,tung som ensomen
fordonsskatten ändras,används så att

jordbrukstraktor,beskattasinteterrängvagn,tung som ensomen
jordbrukstraktor,skall beskattasdenanvänds så att som en

intepåhängsvagn ärdraanvänds tilltrañktraktor att somenen
ellerlandet,registrerad här i

ellermotorredskaptraktor,dras endastsläpvagn ettav ensomen
skatteviktmedsläpvagn över toneller treterrängvagntung enenen

meddrivaskanintemotorfordonuteslutandeskall dras ett somav
dieselolja.



58 Författningsförslag SOU 1998:162

11 kap. Avregistrering fordonav

§ fordon1 Ett avregistreras efter skriftlig anmälan ägaren gören som
till Vägverket på fordonets registreringsbevis om,

visar fordonetägaren har förstörts eller någonatt åtgärdatt annan
har vidtagits, det sannolikt fordonet inte längregör kommeratt attsom
användas i trafik,

fordonet har ändrats så det inte längre kan hänföras tillatt ett
registreringspliktigt fordonsslag,

fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt
militära vägtrañkkungörelsen 1974 297,

4. ansökan tillfällig registrering enligt kap. 315 § b1en om
beviljas eller det visas fordonet på något varaktigt haratt sättannat
förts landet, ellerut ur

har förlorat fordonetägaren brott och det inte hargenom
anträffats inom två år därefter.

En bil med totalvikt högst får,3,5 det inte finns särskildatonom om
skäl för avregistreras på grund någon omständighetannat, av som avses
i första stycket 1 endast skrotningsintyg enligt bilskrotnings-ettom
lagen 1975:343 har lämnats tillsammansin med anmälanen om
avregistrering.

§2 Ett ärende avregistrering efter anmälan fordonetssom avser en av
får förstägare avgöras när
fordonets registreringsskyltar har lämnats in till Vägverket, eller
det skrotningsintyget enligt bilskrotningslagen 1975:343av

framgår registreringsskyltama har tagits handäven föratt om
skrotning.

Om skylt har förstörts något i förstasätt änannaten som anges
stycket eller den har förkommit, fordras i stället skriftligom en
anmälan detta.om

3 § Om anmälan avregistrering ofullständig skall Vägverketären om
upplysa fordonsägaren vad krävs för fordonet skall kunnaattom som
avregistreras.

4 § Ett fordon får någon anmälan har gjortsäven avregistrerasutan att
Vägverketom

f°ar någon omständighet i 1 § första stycket harveta att som avses
inträffat, eller

finner anledning fordonet inte längre finns i behållanta attannars
eller kommer användas i trafik.att
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ifördes inuppgiftendag dådenfrånräknasAvregistrering§5
vägtrafikregistret.

fordonbeträffandeUnderrättelser12 kap.

fall.följandeifordonsägarenunderrättaskallVägverket§1
skattfordonbruka närhindernågot ettfinnsdet attOm mot

för detta,påförs
förhållandeuppgiftförs invägtrafikregistret ettidet omenom

brukas,fårfordon inteinnebär att ettsom
meddelaskontrollbesiktningföreläggandekörförbud eller omom

fordon,avställtfrågai ettom
frågaiägarbyteuppgiftinförsvägtrafikregistretdet i4. omenom

brukas,fårregistret inteuppgift ienligtfordon,avställtickeett somom
avregistrerats.fordon harettom

ifordonsägarenskallstycketförstaunderrättelse enligtVid en
fordonetslämnaskyldighetenfall erinras attförekommande om

ellerförstörtsharskyltarnaanmälaellerregistreringsskyltar attatt
förkommit.i

uppgift tilllämnaVägverketskallregistrerasfordonNär2 § ett
ochregistreringen,Försvarsmakten om

ochförsäkringuppgivenförsäkringsanstaltvederbörande om
registreringsnummer.fordonets

fordonförvägtrafikregistretin i etthar förtsuppgift§ Om3 somen
Vägverketskalländras,fordonsregistertotalförsvaretsingår isom

ändringen.Försvarsmaktenunderrätta om

tillfälle änvid någottrafikförsäkring annatuppgiftOm4 § om enen
skallförsäkringsanstalt,någon änregistrering lämnas enannanav

försäkringsanstaltvederbörandetilluppgiftlämnaVägverket om
fordonetsfordon,visstbevisetoch, ettförsäkringen avserom

fordonlämnasUppgift ocksåskall att ettregistreringsnummer. om
bevis.ingivettidigareenligttrafikförsäkring ettomfattas av

trafikför-gällandevägtrafikregistretuppgift isaknasdetOm om
avställt,inteochregistrerat ärfordonmotordrivet ärförsäkring ett som

detta.TrafikförsäkringsföreningenunderrättaVägverketskall om

Vägverketunderrätta attskallförsäkringsanstalt en§ En om5
denoch förfordonregistreratförtecknatshartrafikförsäkring somett

kap.enligt 14saluvagnsregistreringmeddelatshar
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6§ Riksskatteverket skall underrätta Vägverket de ändringar iom
aviseringsregistret enligt lagen 1995:743 aviseringsregister ellerom
det centrala skatteregistret enligt skatteregisterlagen 1980:343 ärsom

betydelse för vägtrafikregistreringen.av

7§ tullmyndighet hosEn vilken registreringspliktigt fordon harett
förtullats för stadigvarande bruk i Sverige skall anmäla detta och lämna
de uppgifter behövs till Vägverket.som

anmälanEn skall också tullmyndigheten har fåttgöras när
kännedom fordon registrerat i Sverige varaktigt haratt ett ärom som
förts landet.ut ur

8§ besiktningsorganEtt enligt lagen 1994:2043 vissaom
besiktningsorgan på fordonsområdet, hos vilket fordon harett
registreringsbesiktigats enligt första stycket37§ fordonskungörelsen
1972:595, skall anmäla detta och lämna de uppgifter behövs tillsom
Vägverket.

9§ deI fall uppgift i vägtrafikregistret beteckning påen avser en en
skylt för beskickningsfordon eller skattebefrielse enligt lagen
1976:661 immunitet och privilegier i fallvissaom svarar
Utrikesdepartementet inom Regeringskansliet för Vägverketatt
underrättas sådan uppgift.om en

13 kap. Direktanmälan beträffande fordon

Efterl § särskilt medgivande Vägverket får följande uppgifter förav
registrering i vägtrañkregistret tilllämnas verket data-genom
kommunicering direktanmälan.

Ägarbyte,
avregistrering,
avställning,
upphörande sådan avställning har skett på ägarensav som

begäran,
återtaganderätt vid kreditköp,
nyttjanderätt för bestämd tid minst år,etten om
användning fordon med totalvikt högst i3,5 tonav en av

uthymingsrörelse,
trafikförsäkring.
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tillochförsäkringsanstalttillfår lämnasenligt l §Medgivande2 § en
ochfordoninneharverksamhetyrkesmässigai sinden somsom

tillförlitligtuppgifter på sätt.lämnaförutsättningarbedöms ha ettatt
längreför det inteförutsättningarnamedgivande får återtasEtt om
återtaanledningsärskild attfinns någondetellerföreligger annanom

det.

sådanaendastfåravställningupphörandeAnmälningar3 § avseavom
till.registreraduppgiftslämnaren ägarefordon ärsom

fåravställning ävenupphörandeanmälningarAndra än avseav
frågaeller, iförvärvatharuppgiftslämnarenfordonsådana omsom

skadefall.medsambandihandtagitförsäkringsanstalt, har om

skallkontrollmärke,giltigtmedförsettfordonet ettOm4§ är
avställninganmälaninnanmärketförstörauppgiftslämnaren omen

görs.

fördesuppgiftendådagoch med denfrånräknasAvställningstiden§5
vägtrafikregistret.iin

avställning harbeviskap. §i 8 11 attBestämmelserna omom
avställningupphörande görsanmälanintegällerupphört när avomen

direktanmälan.genom en

organisa-uppgiftslämnarensskallkontrollmärkettillfälligadetPå6 §
kontrollmärketförUppgiftslämnaren atttionsnummer svararanges.

harfordoneteller,registreringsskyltfordonetspåfastsätts omsnarast
dessa.bakrepå denskyltar,två av

direktanmälan,efterutfärdas interegistreringsbevisNågot§7 ennytt
uppgiftslämnaren.endast förbetydelseharuppgiftenden nyaom

Saluvagnsregistrering14 kap.

registreringförFörutsättningar

intefordon ärbrukaförSaluvagnsregistrering rätt att1 § som
kankap.enligt 8avställdafordonellerkap. ärenligt 6registrerade som

ellertillverkningdriver transportyrkesmässigtmeddelas den avsom
släpfordon.ellerfordonmotordrivnamedhandeleller

kanskäligendet attmeddelas antasintedockfårRegistrering om
särskiltnågotföreliggerdet annatmissbrukas ellerden kommer att om

meddelas.denskäl attmot
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Med tillverkning i första stycket sådan påbyggnad ellerävenavses
lackering ingår led i arbetet med färdigställa fordonen.ett attsom som

Rätt bruka fordon med stödatt saluvagnsregistreringav

2§ Med stöd saluvagnsregistrering får sådana fordonav som
innehavaren yrkesmässigt tillverkar, eller handlar medtransporterar
brukas endast för

provkörning i samband med tillverkning eller reparation,
färd kortaste lämpliga från hamn, järnvägsstation, fabrik,väg

reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan platsen
eller lokal,

färd kortaste lämpliga till och från besiktningsorgan enligtväg ett
2§ lagen 1994:2043 vissa besiktningsorgan fordonsområdetpåom
för besiktning, eller

körning i den omfattning behövs för demonstration ellersom
försäljning.

Prövningen ansökanav en

3§ En ansökan saluvagnsregistrering skall skriftlig ochom vara
innehålla uppgifter rörelsens finna, omfattningen rörelsen och deom av
förhållanden under vilka rörelsen bedrivs.

I ansökan skall också det antal motordrivna fordon elleranges
släpfordon sökanden önskar använda samtidigt med stödsom av
registreringen.

Bevis4 § trafikförsäkring, samtliga motordrivna fordonom som avser
skall användas med saluvagnsskylt, skall in tillsammans medsom ges

ansökan, det inte vägtrafikregistret framgår det finns gällandeattom av
trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

fordon5 § Ett brukas med stöd saluvagnsregistrering skallsom av vara
försett med saluvagnsskylt. sådan skylt skallEn placerad baktillen vara
på bil, motorcykel, moped klass I och släpfordonett samten en en

motorredskapframtill på traktor, och terrängmotorfordon.ett etten
Saluvagnsskyltar får lämnas först sedan påförd saluvagnsskattut

enligt lagen 1976:339 saluvagnsskatt har betalats.om
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skallfordontillhandahållits förregistreringsskylt har ettNär en
skylt.med dennaförsesfordonet ävengenast

Vägverket.tillhandahållsSaluvagnsskyltar§6 av
innehavarenförkommit kanellerförstörtssaluvagnsskylten harOm

beteckningmedskylt änfåanmälanskriftligefter ut annanenen nyen
skylten.tidigarefanns på denden som

fårkalenderårunder vissthar lämnatssaluvagnsskylt ett§ En ut7 som
saluvagnsregistreringenlängesåutgång,efter åretsanvändas även

följandeför detmånaddecemberunderårligeninnehavarengäller, om
0000:000förordningenregisterhållningsavgift enligtbetalaråret om

hållerochsaluvagnsskattbetalarvägtrañkområdetavgifter inom samt
trafikförsäkrade.fordonen

fördelartillämpligagäller ioch 8i kap. 6Bestämmelserna 78§
saluvagnsskyltar.

saluvagnsskylthandfalli vissapolismanförOm taatträtt enomen
kap.bestämmelser i 18 5finns

Återkallelse saluvagnsregistreringav en

återkallasskallsaluvagnsregistreringEn9 § om
månadernatolvdeunderutnyttjatsinte harregistreringen senaste

betalats,inte harsaluvagnsskatten
sådanbestämmelsernastridutnyttjats iharregistreringen mot om

ellerregistrering,
eller detolämpligsigvisatharnågotinnehavaren på sätt4. annat

registreringen.återkallaanledningnågonfinns attannars
fall.Återkallelse ske i ringadock inteskalleller 4enligt 3

återkallats ellersaluvagnsregistrering har rätten attOm10 § omen
skallanledning,någonupphörtsaluvagnsskylt haranvända annanaven

skylt harVägverket.till Omlämnasomedelbartskyltutlämnad enen
Vägverket.tillanmälasskriftligendettaförkommit skallellerförstörts
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Underrättelseskyldighet

1l§ Om myndighet timer anledning överträdelseranta atten av
bestämmelserna saluvagnsregistrering har skett eller detattom annars
finns anledning återkalla saluvagnsregistrering, skall dettaatt en
anmälas till Vägverket.

15 kap. Tillfällig registrering

Förutsättningar för registrering

l§ Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och
släpfordon.

Vid tillämpningen bestämmelserna i detta kapitel med ettav avses
fordon: fordon inte har varit eller bort registreratett är,nytt som vara

här i landet i förening med avställning,änannat
begagnat fordon: fordon änett annat ett nytt.

2 § Tillfällig registrering får meddelas för fordon skallett som
registreras för brukas stadigvarande här i landet,att om

fordonet inte registrerat här,är
fordonets2. har sitt egentliga hemvist här i landet, ochägare
fordonets inte yrkesmässigt driver tillverkning ellerägare av

handel med motordrivna fordon eller släpfordon.

3 § Tillfällig registrering får meddelas för fordon det inteävenett om
skall registreras för stadigvarande brukas här i landet,att om

sökanden inte har sitt egentliga hemvist i Sverige härmen
förvärvar

a fordon, ellerett nytt
b begagnat fordon,ett

sökanden har sitt egentliga hemvist här och här förvärvar ett nytt
fordon flytta från landet inom frånmånader den dagatt tremen avser
då den tillfälliga registreringen meddelas,

sökanden svensk utlandsmyndighet förvärvarhärär etten som
fordon skall brukas utanför landet, ellernytt som

sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, frågai om en
juridisk inte har sin ledning i Sverige och sökanden eller denperson,

den juridiska endast tillfälligt skall vistas irepresenterarsom personen
landet fordonet har förts in för enskilt bruk eller för testkörningsamt
eller liknande ändamål och fordonet tillfälligtendast skallannat
användas i Sverige.
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förstmeddelasfordon fårvisstförTillfällig registrering nytt4 § ett
periodföregåendeförflutit frånmånader harsedan tolv närmast av en

registrering.sådan

tillfälligtbrukavillkor föri och rätten ettInskränkningar att
fordonregistrerat

in frånhar förtsfordon,tillfälligt registrerat ettenligt 2 §§ Ett5 som
ochEESsamarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaland inomannat

får brukasdetinnebäri det landetregistreringgiltig atthar somen
någonf°ar brukasbestämmelser,landetsenligt det utanobegränsat

enligt 8inskränkning änannan
skall framgåstycketförstaenligt ettregistreringengiltigaDen av

Registrerings-landet.andrai detutfärdatsregistreringsbevis harsom
skall visabeviset

registreringsnumret,
tillverkningsår,fordonetsregistreringen ellerden förstafordatum

utfärdatsharbevisetbeträffande denadressoch sompersonnamn
för,

varumärke,ellertillverkarens namn
serienummer,tillverknings- ellerfordonets

itotalvikt,fordonets
ochför godstransporter,fordonet är avsettom

begränsad.giltighetstid, dennabevisets ärom
detkopiabestyrktellerregistreringsbevisetutländskaDet aven

tillsägelseskallHandlingenfordonet.vid färd medmedförasskall
bilinspektör.ellerpolismanförvisas enenupp

i någotförts inharfordontillfälligt registreratenligt 2 §6 § Ett som
brukasi får5 §fall änannat avsessom

platsjärnvägsstation,hamn,lämpliga frånfärd kortasteför väg en
liknande tillellerförvaringslokalreparationsverkstad,för tullklarering,

lokal, ellerellersådan platsen
besiktningsorganfråntill ochlämpligaför färd kortaste väg ett

fordons-besiktningsorganvissa1994:2043lagenenligt 2 § om
besiktning.vidprovkörningförbesiktningområdet för samt

får detregistreringsbesiktningvidgodkäntsfordonet harSedan en
ochstycket li förstaändamålandraförbrukas härdock än avsessom

påändratsbesiktningen harefterfordonetdock integällerDetta om
1972:595.fordonskungörelseni 38 §sådant sättett avsessom

Vägtrañkregistrering1998:162SOU18-61213
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Protokollet från registreringsbesiktningen skall medföras vid färd
med fordonet. skallDet på tillsägelse visas för polisman ellerupp en en
bilinspektör.

7§ fallI i 6 § kan Vägverket, fordonet inte hartrots attsom avses
godkänts vid registreringsbesiktning, medge det får brukas föratten
andra ändamål i 6 första stycket§ ochän 1 detsom avses om genom

registreringsbevis kan styrkas fordonet tidigareett har varitatt
registrerat i land inom Ekonomiska europeiska samarbetsområdetett
EES.

För sådant registreringsbevis tillämpas andra5 § och tredjeett
styckena på motsvarande sätt.

8 § enligt ellerEtt 2 tillfälligt3 § registrerat fordon får inte användas i
yrkesmässig trafik.

Brukande stöd registreringutan av

9 § har förvärvatDen fordon i 2 § f°ar stödett utansom som avses av
någon registrering under vecka från det fordonet fördes in iatten
Sverige bruka fordonet här med stöd giltig utländsk registrering,av en

han har sitt egentliga hemvist här.trots att

Ansökan

10§ ansökanEn tillfällig registrering skall skriftligengörasom av
fordonets eller, i fall i 3 § 1-3, denägare attsom avses av som avser
förvärva fordonet. skall innehållaDen

identitetsuppgifter beträffande sökanden,
de uppgifter behövs fordonet för detta skall kunnaattsom om

säkert identifieras.
Vid ansökan skall bifogas bevis trafikförsäkring för fordonet.ett om

11 § Om ansökan fordon sökanden föraämnarett uten avser som ur
landet skall bifogas försäkran denneen av

han inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och inte helleratt
vistas här eller vistas här endast tillfälligt, elleratt attavser avser
han har sitt egentliga hemvist i Sverige, han flyttaatt attom avser

från landet inom månader från den dag då fordonet registrerastre
tillfälligt och fordonet kommer anmälas till förtullning intesåatt att om
sker och det fråga fordon icke-gemenskapsvaraär utgörettom som en
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1992oktoberden 122913/92EEGförordningrådetsenligt omavnr
gemenskapen.förtullkodexinrättandet enav

behörigskallutlandsmyndighetsvensksökandenOm är enen
delartillämpligaiförsäkranmyndighetenföreträdare för somavge en

stycket.förstaivad sägsmotsvarar som

bifogasskalleller 3i § l 23fordonfråga12 § I avsessomom
fordonetkopiabestyrkt stämmeroriginal eller attiintygett om

kap. 7 §i 6EG-typgodkärmandesådantmed ett angesöverens som
ellertypintyg,ett

detbevistypgodkärmande, attomfattasinte ettfordonet omavom
ochregistreringsbesiktigatsharansökaningivandetår föreinom ett av

i 38§sådantpåändrats sätthardärefter inte ettdet avsessomatt
1972:595.fordonskungörelsen

uppgiftbifogasskall attellerb 4i § l3fall13 § I omenavsessom
motsvarandeellerkontrollbesiktningvidgodkäntsharfordonet en
godkärmandeuppgiftansökan,föremånaderinom 12kontroll omom

vägtrañkregistret.framgårredaninte av

Giltighetstid

gällerregistreringtillfällig14 § En
månader,i under2 §ifall treavsessom

månad,underbi § 13falli enavsessom
månader,tolvfall underi övriga

meddelades.registreringendagfrån denräknatfallsamtligai

veckortvågällaregistreringenupphöri 2 § attfall§ I15 avsessom
registreringsbesiktning.vidgodkäntsharfordonetefter det att en

angivnaoch 3de igälla 2alltidupphörRegistreringen att om
uppfyllda.längreinteregistreringför ärförutsättningarna

tiddeninomlandetförasskall§ 1-3i 3Fordon som§16 uravsessom
frågadetsker ochinteså ärOmgäller.registreringentillfälliga omden

förordningrådetsenligticke-gemenskapsvarafordon utgörett ensom
inrättandetoktober 1992den 122913/92 enEEG avomavnr

förtullning.tillanmälasdetskallgemenskapenförtullkodex
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Följder registreringenav

17 § När tillfällig registrering har meddelats tillhandahålleren
Vägverket registreringsskyltar interimsskyltar.

Bestämmelserna i kap.7 6-8 gäller i tillämpliga delar i fråga om
interimsskyltar.

18 § Vägverket skall underrätta den försäkringsanstalt i vilken
fordonet trañkförsäkrat registreringen.är om

16 kap. Tillfälligt brukande i Sverige fordon ärav som
hemmahörande någoti landannat

Definitioner

1 § Vid tillämpningen bestämmelserna i detta kapitel normaltärav
hemvist den plats där vistas stadigvarande, det vill minstsägaen person
185 dygn under kalenderår på grund personlig och yrkesmässigett av
anknytning eller, yrkesmässig anknytning saknas, till följdom av
personlig anknytning visar samband mellannäraettsom en person
och den plats där han bor.

Trots vad i första stycket skall detsägs normala hemvistet försom
har yrkesmässig anknytning till plats denänen person, som en annan

han har personlig anknytning till och följaktligen omväxlande borsom
på olika platser, belägna i två eller flera länder, den plats därantas vara
han har sin personliga anknytning, förutsatt han regelbundetatt
återvänder dit.

När bor i land för där genomföra uppgiftett atten person en av
bestämd varaktighet och därför har sin yrkesmässiga anknytning till en

plats den personliga anknytningen,än hans hemvistantasannan vara
den plats där han har sin personliga anknytning, oberoende hanav om
regelbundet återvänder dit eller inte. Studier vid universitet ellerett
någon utbildningsanstalt i medlemsstat ellerannan en annan en
förändring civilstånd medför inte det normalaattav en persons
hemvistet ändras.

2 § I detta kapitel medavses
kommersiellt fordon:

fordon sin konstruktion eller utrustning lämpatett ärsom genom
och för med eller betalning,avsett att, nioutan transportera änmer

inräknat föraren, eller gods,personer,
fordon2. lämpat och för någotett särskilt ändamålavsett annat än

transport,
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intesläpfordon, äreventuelltinklusivefordon,privatfordon: somett
fordon,kommersielltett

ifordonetanvändningmotorfordon:brukaffärsmässigt avettav
förellerbetalningutförsverksamhet motutövning somenav

vinning,ekonomisk
bruk.affärsmässigtanvändning änbruk:privat annan

bestämmelseAllmän

itillfälligtanvändasfårprivatfordonland registreratiEtt§ annat3 ett
följandetolvmånadersperiod,undermånaderhögst omiSverige ensex

uppfyllda.förutsättningar är
utomlands,hemvistnormalasittharfordonetanvänderDen som

bruk,privatförendastanvändsfordonet2.
lånasellerhyras utdet intefårhär,tillfälligtanvändsfordonet3. när

vadmedenlighetihärhemvist än somsitt annathartill någon som
4framgår av

nioställetistycketförstai ärsexmånadersperiodDen angessom
sinutomlandshemvistnormalasitthar mendenförmånader som

fordon äranvänderhärochSverige ettianknytning somyrkesmässiga
hemvist.normalasittharhanland däri detregistrerat

brukprivatfallVissa av

motorfordon, ärfår§3framgår ettvad som§ Utöver4 avsom
användasregistreringendenstödmedutomlands,registrerat av

fall.följandeiSverigeitillfälligt
befinnerbiluthymingsföretag,tillhörprivatfordon, ettNär ett som

hyresavtalföljdtillanvänds etttillfälligt somdetdärSverige,i avsig
fordonetochhärlöpthar ut

gällerdettaSverige;ibosattintetill någon ärhyrsa på utnytt som
löperavtalet utdetantingenförutsättning attunderendast nyadock

enligtavtalursprungligadetupphörandeteftermånadertvåinom av
ellerbiluthymingsföretaget atttillåterlämnadesfordonetvilket

förasförhär,bosatt utattinte ärtill någon,påhyrsfordonet nyttut som
inletts,harhyresperiodendendetefterdagar attinom 30härifrån nya

förasförSverigei attbosattintetill någon, ärhyrsb på utnytt som
harhyresperiodendendetefterdagar att15inomhärifrån nyaut

ellerinletts,
landdettillåterlämnasbiluthymingsföretagetanställd hosc enav

Sverige,ibosattanställdeden ärhyrdes,ursprungligen ävendetdär om
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privatfordon,när ett registrerat i land,är ett annatsom ettgenom
hyresavtal ingås i det landet, för bruk i högst åtta dagar hyrssom av
någon bosatt i Sverige,ärsom

privatfordon inomnär de tidsramarett i 3 § användssom anges av
familjen till den ansvarade för införseln till Sverige, så längesom
denna befinner sig här och familjemedlemmama haroavsett sittom
normala hemvist här,

privatfordonnär inom de tidsramarett i 3 § användssom anges
någon den ansvarade förän införseln och denne ocksåav arman som

finns i fordonet under färden,
privatfordon användsnär i Sverigeett någon bosatt härärav som

skeritilloch detta följd dennes bil tillfälligt funktionatt påärav ur
grund haveri eller olycka i det land därett den registrerad;ärav en en
förutsättning dock sådant brukär begränsas tillatt denett period under
vilken det fordonet och i fall till period högstvartegna repareras en om
två månader,

privatfordon,när registrerat iett är land, tillhör ellerett annatsom
hyrs företag med i det land därett detsäte registrerat ochär användsav

anställd i det företaget, eller medlem i dennes familj,av en av en om
användaren har sitt normala hemvist i Sverige i dessa fall gäller inte-
någon tidsbegränsning -,

privatfordon,när registreratett i land därär användarenettsom
har sitt normala hemvist, föranvänds mellan bostaden i det landetresor
och arbetsplatsen i Sverige, i dessa fall gäller inte någon-
tidsbegränsning - ,

privatfordonnär registrerat iett är land, därett annat en person
studerar i Sverige har sitt normala hemvist.som

Affärsmässigt bruk

5§ Ett i land registrerat privatfordon fårett annat användas tillfälligt i
Sverigeav affärsmässigaskäl följande förutsättningar uppfyllda.om

Den använder fordonet har sitt normala hemvist isom ett annat
land Sverige. Detta villkorän gäller inte har sittom en person, som
normala hemvist i Sverige, anställd företagär med iett säte ett annatav
land och han använder fordon, eller hyrs detta företagett ägssom av
och fordonet registrerat i det landär där företaget har sitt Försäte.
denna bestämmelse gäller inte någon tidsbegränsning.

Fordonet används inte i Sverige för att transportera passagerare
hyra eller vederlag något slagmot eller för industriell och/ellerav

kommersiell gods, sig det skertransport betalning ellermotav vare
Fordonet hyrs inte och lånas inte i Sverige.ut ut
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normalasittharanvändarenland därdetiregistreratFordonet är4.
hemvist.

allmännademedenlighetiförvärvatsharFordonet
nonnalasittharanvändarenland därdetibeskattningsvillkoren

skattåterbetalning atttillföreligger genominte rättdetoch avhemvist
uppfylltvillkorland. Detta antas omanvänds i varaannatfordonet ett

detdärland äri detstandardregistreringsskyltharfordonet en
skyltar.tillfälligaallaförundantagmeddock typerregistrerat, av

land därdetibetalasnormaltfordonsskatterperiodiskaDe som
betalda.registrerat ärfordonet är

fordon,kommersiellt ägsregistrerat enland avsomiEtt6 § annatett
ellerutomlandshemvistnormala ensitt avharfysisk somperson

itillfälligtanvändasf°arutomlands,ledningsinharjuridisk somperson
tolvmånadersperiod.undermånaderhögstiSverige ensex

lättaochIklassmopedersläpfordon,bestämmelserSärskilda om
motorcyklar

föreskrivs idetgäller3-6ibestämmelsernaOberoende som§7 av
styckena.tredjeochandra

ianvändasfårdetregistreratintebehöversläpfordon omEtt vara
registrering.hemlandsitt utan

intebehövermotorcykellätt varaellerklass ImopedEn en
registrerad, om

bosattäranvändsochinförts somharden personenav
här,tillfälligt vistasutomlands sommen

ifordonsådantförgäller ettvillkordeuppfyllerden2. som
hemland,brukarens

kubikcentimeter,50överstigerinteSlagvolymharmotorn somen
och

idenanvändaf°armotorcykelnellermopedenförtharden4. som
handling.jämförligdärmedellerkörkorthemlandsitt utan

färdvidmedförasskallHandlingar som

§5kap.15tillämpasregistreringsbevisutländsktfråga8§ I ettom
styckena.tredjeochandra

föraredragbilensskallsläpfordonoregistreratmedfärdVid ett
i sitttrafikianvändasfårsläpfordonetbevismedföra attett om
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hemland. Beviset skall innehålla de uppgifter i förstasom avses
stycket.

Registreringsskyltar

9§ Ett registrerat fordon skall försett med registreringsskyltar,vara
utvisar fordonets registreringsnummer.som

Ett släpfordon inte registrerat skall baktillär försett medsom vara
skylt utvisar dragbilens registreringsnummer. Om fleraen som

oregistrerade släpfordon dras, skall skylten placerad på det sistavara
släpfordonet.

Bestämmelserna i kap.7 6-8 gäller i tillämpliga delar i fråga om
skyltar.

Nationalitetsmärke

10 § Ett registrerat fordon skall baktill försett med ettvara
nationalitetsmärke, visar i vilket land fordonet registrerat.ärsom

Ett släpfordon inte registrerat skall baktillär försett medsom vara
nationalitetsmärke förett det land där dragbilen registrerad.är Detta

gäller dock inte dragbilen registrerad iär Sverige.om

17 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

1 § Om fordon enligt lagen 1976:661ett immunitet ochom
privilegier i vissa fall undantaget från skattär skall fordonet tilldelas
skyltar för beskickningsfordon.

2 § sammansättningen tecken skyltar for beskickningsfordonav
bestäms Utrikesdepartementet inom Regeringskansliet med hänsynav
till berört land och den ställning eller brukaren fordonetägarensom av
har. Om dessa förhållanden ändras, skall fordonet tilldelas skyltar.nya

3 § Utrikesdepartementet inom Regeringskansliet frågorprövar om
tilldelning skyltarna och för dessa tillhandahålls.även attav svarar

När skyltar för beskickningsfordon har tilldelats fordon prövarett
Vägverket frågan utfalrdande kontrollmärke.om av
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tillhandahållaVägverketskallfordonet,förinträderskattepliktOm§4
sådanadessintilltiden attFörfordonet.förregistreringsskyltarvanliga

provisoriskapolismyndighetentillhandahållerhar lämnatsskyltar ut
dessamedbrukasfordonetfårtidendenUnderregistreringsskyltar.

skyltar.

frågaidelartillämpligaigällerkap. 6-8i om7Bestämmelserna§5
beskickningsfordon.förskyltar

fordonsskyltarPersonliga

särskildmedskyltarfordonsskyltarpersonliga enMed6§ avses
utformningenden närmarebestämmerVägverketteckenkombination.

skyltarna.av

personligaanvändafordonregistreratför ettRätten§ att7
förlängningregistreringsskyltar samtvanligaförställetifordonsskyltar

verketprisförVägverket ettupplåts somsådan rätt avenav
bestämmer.

ochfordonsskyltar prövarpersonligatillhandahållerVägverket8§
lämnatsharuppgiftkontrollmärke när omutfärdandefrågan avom

för.användasskallskyltarnafordonvilket
personligautfárdandefråganockså nyaVägverket avprövar om

fordonsskyltar.

flyttasVägverkettillanmälanefterfårfordonsskyltarPersonliga9 §
dem. Ianvändaharden rätt attfordon ägstill somannatett avöver som

användas.fårdehurVägverketbestämmerövrigt
medförlängningtillmöjlighetmedtio årgäller iAnvändningsrätten

endastnågonpåöverlåtasf°arochtio år annanellerfemperioder om
det.skäl försärskildadet finnsom

frågaidelartillämpligaigäller6-8kap.iBestämmelserna 710 §
fordonsskyltar.personligaom
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18 kap. Straffbestämmelser m.m.

Ansvar

l § Till penningböter döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
brukar fordon i strid följandeett bestämmelser.mot

kap.7 6 8 första§ eller tredje stycket, 15 16 §jämförd med
7 kap 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

8 kap. 12
14 kap. första5 § stycket, första8 § stycket jämfört med 7 kap.

6 eller§ första8 § eller tredje stycket,
15 kap. första6 § och andra styckena, 8 17 § andra stycket

jämfört med 7 kap. 6 § eller 8 första§ eller tredje stycket,
16 kap. 9 i förekommande fall jämförd med kap.7 6 § eller 8 §

första eller tredje stycket,
17 kap. 10 § jämförd med kap.7 6 § eller 8 § första eller tredje

stycket.
Till straff döms hanägaren, uppsåtligen ellersamma om av

oaktsamhet har underlåtit vad skäligenatt göra har kunnat krävassom
honom för hindra fordonet brukades.att attav
Den innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tidsom eller

för bestämd tid understiger år och har befogenheten ettsom att
bestämma förare fordonet eller anlitar någon förare denom av änannan

harägaren döms i ställeutsett enligtägarens andra stycket.som

2 § Till penningböter döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
bryter följande bestämmelser.mot

6 kap. 2 § andra stycket,
kap.7 eller4 10 § eller 16 §jämförd med 10

8 kap. 11 § andra stycket,
kap.9 eller10 11 eller§ 13 § andra stycket,

10 kap. eller11 12
6.14 kap. 10

kap.15 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket eller § andra7 stycket
jämfört med 5 § tredje stycket,

kap.16 8 i förekommande fall jämförd med 15 kap. 5 § tredje
stycket, eller 10

5 § tredje stycket andra meningen nedan.
Till straff döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsamma som av

bryter föreskrifter har meddelatsmot med stöd 21 kap. lsom av
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saluvagnsregistreringinnehavare somdömsböterTill§3 aven
brukaobehörigennågonlåteroaktsamhet enelleruppsåtligen annanav

saluvagnsskylt.

enligtanmälanelleransökanviddendömsTill böter en4§ ensom
oriktiglämnaroaktsamhetelleruppsåtligenförordning endenna av

brottsbalken.igärningenförstraffföreskrivsintedetuppgiñ, om

saluvagnsskyltarOmhändertagande av

skyltenpolisman,handsaluvagnsskylt får omtas5§ En av enom
förordning.dennaibestämmelsernastridanvänds i mot

underrättas.VägverketskallhandskyltsådanNär tas omen
f°arsaluvagnsskyltarfordonetshandtagitharpolismanDen omsom

elleruppställnings-lämpligatillförsfordonet närmastemedge att
medförasfallsådant ettskall ifordonetmedfärdVidavlastningsplats.

medgivandet.bevis om

Prövningsfirfarandet19 kap.

Prövningsmyndigheter

iordningdeniförordning prövasdenna angesenligt somFrågor§1
enligtbemyndigandeföranledsBeträffande frågor§§.2-4 avsom

där.vadgäller sägskap.21 som
utlämnandefrågorhandläggning avBestämmelser avsersomavom

tryckfrihets-kap.i 2finnssekretessochhandlingarallmänna
1980:100.sekretesslagenoch iförordningen

kap.,och 17kap.6-15ifrågor omVägverket prövar§2 avsessom
där.bestämmelsernaframgårnågotinte annat av

lagenstyckettredje§i 14frågorocksåVägverket prövar avsessom
vägtrafikregister.0000:000 om

iförordningdennaibestämmelsernaenligtmyndighet3§ Den som
körkorts-uppgifterföraskallvägtrafikregistret avsersom

beslutdefattaryrkestrafikregistreringen somellerregistreringen
handläggningen.anledningmedbehövs av

körkortsregistreringenfrågorövrigtiVägverket prövar avsersom
läns-överlämnadockfårVerketyrkestrafikregistreringen. eneller

verksamhetlänsstyrelsenssärskild fråga röribeslutastyrelse somatt en
vägtrafikområdet.på
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4 § Vägverket frågorprövar registreringen felparkerings-som avser av
avgifter.

Beslut automatiserad behandling uppgiftergenom av

5§ Beslut får fattas automatiserad behandling uppgifter igenom av
vägtrafikregistret.

Omprövning och ändring beslutav

6§ Ett beslut enligt denna förordning skall det begärsomprövas, om
någon beslutet angår eller beslutsmyndigheten finnerav som om annars

skäl för det.
Om synnerliga skäl föreligger för det får omprövning ske även om

frågan har avgjorts allmän förvaltningsdomstol.av en
Ett beslut får ändras tillomprövas den enskildesäven nackdel.som

Detta får dock inte ske år från beslutetsän dag.tresenare

§7 En begäran omprövning skall skriftligen.görasom

8 § Beslutsmyndigheten får bestämma beslut skallatt ett som
tills vidare inte skallomprövas gälla.

Överklagande20 kap.

l § Beslut i följande avseenden får inte överklagas.
Utformningen registreringsskyltar skall tillhandahållas förav som

visst fordon,ett
polismyndighets beslut provisoriska registrerings-rören som

skyltar,
skyltar för beskickningsfordon,
personliga fordonsskyltar.

beslutEtt har meddelats enligt denna förordning får intesom
överklagas innan det har enligt 19 kap.omprövats 6 överklagan-Ett
de sådant beslut innan det harett skallomprövatsav anses som en
begäran omprövning enligt nämnda bestämmelse.om

2 § Vägverkets beslut enligt 21 kap. eller2 f°ar4 § överklagas hos
regeringen.
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beslut,Vägverketsf°ar§eller 2 somi lfallandra än§ I3 avsessom
beslutlänsstyrelsesellerföreskrifter,meddelande eninte avavser Örebro län.iLänsrättenhosöverklagasförordningdennaenligt

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs

vägtrañkregistret,iinförasskalluppgiftvilketbeslut,§ Om4 ett om
underrättasbeslutetfattatharmyndighetdenskallöverklagats, somhar

ärendet.iutgångenom

Bemyndigandenkap.21

dennaverkställighetenförföreskrifter avmeddelaf°arVägverket§1
avseendendeiförfarandetföreskrifterytterligareförordning omsamti

förordningen.ireglerasl som
medsamrådeftermeddelasFöreskrifternai

polismyndighetersfrågoriRikspolisstyrelsen avsersom
verksamhet,

beskattningen,i frågorRiksskatteverket avsersom
tullmyndighetersfrågoriGeneraltullstyrelsen avsersom

verksamhet,
fordonregistrering somfrågori avFörsvarsmakten avsersom

fordonsregistret.militäradetfrånförs över
skallförordningdennaenligtansökanelleranmälanfalldeI enen

lämnasfåruppgifterna ävenföreskrivaVägverket attf°arskriftlig,vara vilkendärvidbestämmerVerketdatakommunicering.genom
användas.f°arinformationsteknik som

dennaibestämmelsernafrånundantagmedgefårVägverket§2
förförordning

fordon,visstett
fordonstyp,vissen

fordon.kategorivissellerviss avengruppen
villkor.medförenasfårUndantag

föreliggerdetendastmeddelasfår§i 2 omUndantag§3 avsessom
trafiksäkerheten.förfaraskekandetoch utanskälsärskilda

förskälsynnerligakrävspåverkasskattepliktfordonsOm ett
medsamrådefterfattasbeslutetskallfallsådantIundantag.

Riksskatteverket.
detellerbetydelseprincipiell omundantag ärfrågaOm avomen

yttrandemedärendetskalldet avtillanledningsärskildfinnsi annars
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Vägverket respektive Riksskatteverket överlämnas till regeringen for
avgörande.

4§ Vägverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att
bestämmelserna i denna förordning registrerade importörer skallom
gälla andra bedriver yrkesmässig import fordon.även Beslut isom av
sådana ärenden fattas efter samråd med Generaltullstyrelsen.

Vägverket får också föreskriva eller i enskilda fall medge att
bestämmelserna dennai förordning yrkesmässiga fordonstillverkareom
skall gälla andra de har tillstånd till typbesiktning.även än som

Vägverket får besluta anslutning till vägtrañkregistret förom
datakommunicering och meddela de villkor härom behövs medsom
hänsyn till de registrerades integritet och andra förhållanden av
betydelse för uppgiftslämnandet.

5§ Riksskatteverket får efter samråd med Vägverket meddela
föreskrifter anmälan enligt 10 kap. 12 ändrad§ användningom om av
fordon.

6§ Försvarsmakten får föreskriva begränsningar Vägverketsav
uppgiftsskyldighet enligt kap.12 2 §

7 § Rikspolisstyrelsen får, det finns särskilda skälom av
säkerhetsmässig efter samråd med Utrikesdepartementet inomart,
Regeringskansliet i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i

kap.17 1

8 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela
föreskrifter förfarandet vid omhändertagande saluvagnsskyltarom av
enligt 18 kap. 5

Denna förordning kraftträder i den då följande författningar
skall upphöra gälla.att

a Exportvagnskungörelsen 1964239,
b bilregisterkungörelsen 1972:599,
c turistvagnskungörelsen 1972:601,
d kungörelsen 1973:766 interimslicens för fordon,om
e förordningen 1979:785 yrkestrafikregister,om
t förordningen 1988:964 skyltar för beskickningsfordon,om
g förordningen personliga fordonsskyltar,1988:965 om
h förordningen 1988:1108 direktregistrering bilregistret.iom
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tillhänvisasförfattning ennågonellerlagidetOm annanen
skallförordning,dennaibestämmelsemedharföreskrift ersatts ensom

bestämmelsen.denställetihänvisningen nyaavse
författning sägsnågoneller omlagiVad annanensom

vadochsaluvagnsregistrering somställetiskallsaluvagnslicens avse
skall ituristvagnslicensellerinterimslicensexportvagnslicens,sägs om

registrering.tillfälligstället avse
ellerinterimslicensexportvagnslicens,saluvagnslicens,En

bestämmelsernagamladeenligtbeviljatsharturistvagnslicens som
innehåll.med sittenlighetigällafortfarandeskall

exportvagnslicens,saluvagnslicens,ansökanEn om
ikraftträdandetföregjortsharturistvagnslicensellerinterimslicens som

enligtskalldåslutbehandlats prövasharinteförordningdenna menav
bestämmelserna.gamlade

gamladeenligtutfärdatsharregistreringsbevisEtt som
bevissådantbyttshar ettmotdet utdesstillgällerbestämmelserna

förordning.dennaenligt
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Bilaga l

I vägtrañkregistret skall i fråga fordonsregistreringen följandeom
uppgifter föras in.

l Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter registrerat fordons beskaffenhetett och utrustningom
betydelse förär fordonskontrollen.som av

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel
EG-typgodkännande
Fabrikat /typ
Färg

.Identiñeringsmärkning
chassinummer-
motomummer-

Miljöklass
Modellkod

Registreringsnummer beteckning på skylt för beskickningsfordonsamt
respektive personlig skylt
Släpvagnsvikt
Tankvolym
Tjänstevikt
Totalvikt
Årsmodell

Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG-typgodkända
fordon.

Ägaruppgifter2

Nuvarande ägare
Föregående under deägare årennärmaste tre
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som. uppgifter.följandeantecknasfrågaI ägare ovanavsesom

firmaellerNamn
motsvarandeellerorganisationsnummerPersonnummer,

Adress
Hemortsförsamling
Hemortskommun
Hemortslän

uppgifterAllmänna3

vägtrafik-avgifter inom0000:000förordningenenligtAvgifter om
omrâdet
Avregistrering
Avställning

upphörandeAvställnings
Besiktningsskyldighet
Efterlysning
Försäkring

bolag-
tecknandefördatum-
saknasförsäkring- bilfå drasskalldetförsläpfordon sompå atttotalvikten av enettHögsta

körkortsbehörighet Bmedförareframförs av
förbehållmedkreditköpgrundpåfordon omInnehav avav

återtaganderätt
årminsttidbestämd ettförnyttjanderättmedfordonInnehav omenav

Kontrollmärke
Körförbud
Registrering
Registreringsbevis
Registreringsskylt

ersättningsskylt-
skyltstulen-

skyltomhändertagen-
Skatter

fordonsskatt- iprivilegierochimmunitet1976:661omlagenenligtskattebefrielse-
fallvissa

påförsäljningsskatt1978:69enligt lagenförsäljningsskatt om-
motorfordon

§ lagenenligt 5importörellertillverkare omskattepliktig-
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törsäljningsskatt på motorfordon
Uttagning för användning inom totalförsvaret

4 Uppgifter från besiktning i hall respektive flygande
inspektion

Bedömningskod för respektive brist
Detalj-, positions-, läges- och bristkod
Föreläggande besiktning med angivande datum förom senasteav
föreläggandet
Godkänt besiktningsresultat
Myndighetskod
Mätvärden

bromskraftsvärde-
retardationsvärde-
avgasvärde-

Underkänt besiktningsresultat
Vägmätarställning

5 Uppgifter saluvagnsregistreringom

frågaI registreringen antecknas följande uppgifter.om

Fordonsslag registreringensom avser
Registreringsnummer
Datum för registreringen
Försäkringsbolag
Försäkringstyp
Avregistrering med angivande datumav

frågaI innehavaren antecknas följande uppgifter.om

Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande
Adress
Hemortsförsamling
Hemortskommun
Hemortslän
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registreringtillfälligUppgifter6 om

uppgifter.följandeantecknasfordonetfrågaI om

ejellerbrukandebegränsatregistreringutländsktidigareTyp av
registreringsnummerutländsktTidigare

registreringsnummerTillfälligt
identifieringsmärkningellerChassinummer annan

Fabrikat/typ

uppgifter.följandeantecknasfrågaI ägarenom

firmaellerNamn
motsvarandeellerorganisationsnummerPersonnummer,

Adress
Hemortsförsamling
Hemortskommun
Hemortslän

uppgifter.följandeantecknasuppgifterallmännafrågaI om

Efterlysning
Försäkring

bolag-
tecknandefördatum-
saknasförsäkring-

Registreringsbevis
registreringförDatum

Giltighetstid
Registreringsskylt

ersättningsskylt-
skyltstulen-

skyltomhändertagen-

Övriga uppgifter7

handläggningenvidskäladministrativabehövs avUppgifter avsom
fordonsregistrering.frågor om
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Bilaga 2

I vägtrafikregistret skall i fråga körkortsregistreringen följandeom
uppgifter föras in.

Uppgifter Myndighet försom svarar
uppgift förs in i registretatt

1 Identitetsuppgifter

Fullständigt Vägverket eller, i fråganamn, personnummer om
och adress för den med uppgifter länsstyrelse harsom avses som
registreringen tagit länsstyrelsenemot,

2 Körkortsuppgifter

Begäran förhandsbesked och Länsstyrelsenom
beslut med anledning begäranav

Ansökan körkortstillstånd och Länsstyrelsenom
beslut med anledning ansökanav

Ansökan godkännande Länsstyrelsenom som
handledare och beslut med anled-
ning ansökanav

Sökanden skall avlägga förarprov Länsstyrelsen
hos Vägverket

Sökanden skall avlägga förarprov Länsstyrelsen
hos Vägverketänannan

Beslut förarprov vid beslut Vägverketom om
utfardande körkortav

Körkortsbehörighet Vägverket

Beslut traktorkort Vägverketom
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Vägverketellerförarprov,godkäntförDag
erhållitsbehörighet utanom

behörighetdådagförarprov,
erhölls

VägverketkörkortbevisGiltighetstid för om

falliVägverket avsersomPrövotid
ilänsstyrelsenförarprov,

fallandra

LänsstyrelsenförbegränsningarochVillkor
ellerkörkortstillståndkörkort,

beslutandetraktorkort samt
myndighet

villkoretdåfalliVägverketfordonautomatväxlatVillkor om
grund,medicinskharinte

fallandrailänsstyrelsen

Vägverketkörkorts-förgiltighetstiddåDag
l2§kap.enligt 3behörighet

1998:488 går utkörkortslagen

Länsstyrelsenför-anledningmedAnsökan av
körkorts-förgiltighetlängning av

l2§kap.3enligtbehörighet
körkortslagen

LänsstyrelsensådananledningmedBeslut av
ansökan

VägverketkörkortförnyaFöreläggande att

VägverketförnyelseanledningmedBeslut av

Länsstyrelsenkap.enligt 3körkortOgiltighet av
ochoch 54stycketförsta§13

körkortslagenstycketandra§13



86 F örfattningyörslag SOU 1998: 162

Innehav utländskt körkort, den Vägverket, uppgiftenav
har utfärdat körkortet,stat lämnas i samband med under-som

utfärdandedag och körkorts- rättelse enligt kap.,5 läns-
eller motsvarande styrelsen i andra fallnummer

Ansökan utbyte utländskt Länsstyrelsenettom av
körkort svensktmot ett

Beslut utbyterör Länsstyrelsenettsom av
utländskt körkort svensktmot ett

Utredning villkor Länsstyrelsenav

Omprövning körkortsinnehav Länsstyrelsenav

Körkortsingripande övervägs Länsstyrelsen

Beslut med anledning Länsstyrelsenöver-av
vägande körkortsingripandeom

Giltighetstid för beslut interi- Länsstyrelsenom
mistiskt körkortsingripande

Spämid Länsstyrelsen

Medgivande enligt kap.2 11§ Länsstyrelsen
körkortslagen

Omhändertagande enligt kap.5 §7 Länsstyrelsen
körkortslagen

Delgivning sådant omhänder- Länsstyrelsenav
tagande

Delgivning beslut körkorts- Länsstyrelsenav om
ingripande

Överlämnande behörighets- Länsstyrelsen, eller Vägverketav
handling handlingen lämnats överom

dit först
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falliLänsstyrelsenbehörighetshandling avsersomFörlust av
körkort,utländsktutbyte av

fallandraiVägverket

Länsstyrelsenprövotid,personutredning,påKrav
förar-körkortstillstånd,läkarintyg,

däravdelellerprov

LänsstyrelsenÖverprövning beslutav

VägverketellerLänsstyrelsen,beslutochundantagAnsökan om
medicinskafalliansökan avseranledning sommed av

krav

Vägverketförar-intygInnehav omav
farligtförutbildning transport av

1982:821lagenenligtgods om
ochgodsfarligttransport av

intygsådantuppgifter rör ettsom

Vägverketyrkes-bevisInnehav omav
förord-10§enligtkompetens

ochkör-1993:184ningen om
3§färdskrivare,vilotider samt
be-1995:521förordningen om

frågaimyndigheter,höriga m.m.
färd-vilotideroch samtkör-om

7§ellervid transporterskrivare
1993:185förordningen om

vissavidarbetsförhållanden
internationella vägtransporter

lämnarlänsstyrelseDentillÖverflyttning ärende somannanav
ärendetöverlänsstyrelse

harlänsstyrelseDentill somÖverflyttning ärende annanav
överklagadedetmeddelatdomstol

beslutet
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3 Belastningsuppgifter

Anmälan enligt kap.7 körkorts-9 § Länsstyrelsen
förordningen 1998:980

Anmälan enligt 7 kap. lO § Vägverket
körkortsförordningen

Utländsk dom eller likvärdigt Länsstyrelsenannat
avgörande i kap.5 1 §som avses
körkortslagen

Anmälan enligt 10 kap. 2§ Länsstyrelsen
körkortslagen

Återkallelsegrund Länsstyrelsen

Övriga4 uppgifter

Uppgifter behövs Vägverket eller, efter verketssom av
administrativa skäl vid hand- bestämmande, i fråga visstom
läggningen körkortsärenden slag uppgifter länsstyrelsenav av
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Bilaga 3

följandeyrkestrañkregistreringenfrågaskall ivägtrafikregistretI om
in.förasuppgifter

för attMyndighetUppgifter svararsom
registretin iuppgift törs

Identitetsuppgifter1

i frågaeller,Länsstyrelsen omFullständigt person-namn,
harVägverketuppgifterorganisations-eller somnummer-

Vägverkettagitdenadress för emot,och somnummer
registreringenmedavses

Tillståndsuppgifter2

länsstyrelse ärDen somAnsökan om
enligtprövningsmyndighettrañktillstånd,- 1998:490,yrkestrafiklagenbiluthyrning,tilltillstånd- bil-1998:492lagenenligtgemenskapstillstånd om- förordningenelleruthyrningEEGförordningrådets nr

behöriga1998:786199216 myn-den684/92 omommarsav
inter-frågaidigheterför inter-regler omm.m.gemensamma
inomnationellamed transporternationell persontransport

ekonomiskaEuropeiskarådetsändrad sam-buss, genom
ellerEES,arbetsområdeteller11/98,EGförordning nr

egenskapiVägverketEEGförordning avrådets nr
centralellerprövningsmyndighet199226den881/92 ommarsav

frågairegistreringsmyndighetför gods-marknadentilltillträde
verketåtgärdersådanainompå somväg omtransporter gemen-

vidtagitharfrånellertillskapen en
ellerterritoriummedlemsstats

medlems-fleraellerengenom
territorier,staters
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transporttillstånd enligt 4 kap.-
3 § yrkestrafiklagen avseende
persontransporter, samt
beslut med anledning av
ansökan som avses ovan

Olämplighetstid vid avslag Länsstyrelsen eller Vägverket

Slag tillstånd Länsstyrelsen eller Vägverketav

Villkor och begränsningar i till- Länsstyrelsen eller Vägverket
ståndet

Den ansvarig för Länsstyrelsenär eller Vägverketsom
trafikutövningen eller uthyr-
ningsverksamheten och övriga

har enligtprövatspersoner som
yrkestrañklagen eller lagen om
biluthyrning

Antal utfärdade kopior Länsstyrelsenav
gemenskapstillstând enligt rådets
förordning EEG 881/92 ochnr
rådets förordning EG 11/98nr

Begäran omprövning Länsstyrelsen eller Vägverketom av
tillstånd till linjetrañk enligt

kap.2 yrkestrañklagen17 § och
beslut med anledning av
omprövningen

Anmälan utbyte enligt Länsstyrelsen eller Vägverketom m.m.
kap.2 9 § yrkestrañkförord-

ningen 1998:779 eller 5§
förordningen 1998:780 om
biluthyrning beslut medsamt
anledning anmälanav

förDatum konkursbeslut Länsstyrelsen eller Vägverket

Datum för tillståndshavarens Länsstyrelsen eller Vägverket
dödsfall
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VägverketellerLänsstyrelsenenligtföreståndareAnmälan om
elleryrkestrafiklagen§kap. 152

biluthyrning,lagen§10 om
anledningmedbeslut av

giltig-beslutetsanmälan samt
hetstid

VägverketellerLänsstyrelsentillståndsinne-Omprövning av
ärendetibeslutochhav

VägverketellerLänsstyrelseneller åter-varningBeslut om
kallelse

VägverketellerLänsstyrelsenåterkallelsevidOlämplighetstid
vilkaelleroch personervem

avsessom

VägverketellerLänsstyrelsenVarningbeslutDelgivning omav
återkallelseeller

VägverketellerLänsstyrelsenÖverprövning beslutav

VägverketellerLänsstyrelsentillståndUpphörande av

VägverketellerLänsstyrelsenmed-harmyndighetDen som
besluttillstånd ellerdelat ettett

lämnarlänsstyrelseÖverflyttning till Denärende somav
ärendetlänsstyrelse överannan

harlänsstyrelseÖverflyttning till Denärende somav
överklagadedetmeddelatdomstolannan

beslutet

Fordonsuppgifter3

VägverketellerLänsstyrelsenanmältshar attFordon som
stödmedanvändas ettav

tillstånd

VägverketyrkestrafikmärkenUppgift om
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Beträffande till- Vägverkettaxameter typ,
verkningsnummer och besikt-
ningsförhållanden

Ansökan undantag från krav Länsstyrelsen eller Vägverketom
på anmälan fordon eller påav

och beslut medtaxameter an-
ledning ansökanav

4 Uppgifter taxiförarlegitimationom

förhandsbeskedBegäran och Länsstyrelsenom
beslut med anledning begäranav

Ansökan taxiförarlegiti- Länsstyrelsenom
mation och beslut med anledning

begäranav

Olämplighetstid vid avslag Länsstyrelsen

Giltighetstid för taxiförarlegiti- Vägverket
mationen

Villkor och begränsningar för Länsstyrelsen
taxiförarlegitimationen

Föreläggande förnya taxi- Vägverketatt
förarlegitimationen

Beslut med anledning för- Vägverketav
nyelse

Utredning villkor Länsstyrelsenav

Omhändertagande enligt kap.5 Länsstyrelsen
9 § yrkestrañklagen

Delgivning sådant beslut Länsstyrelsenav

Omprövning innehav taxi- Länsstyrelsenav av
förarlegitimation
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Länsstyrelseneller åter-varningBeslut om
kallelse

LänsstyrelsenbeslutsådantDelgivning av

LänsstyrelsenåterkallelsevidOlämplighetstid

LänsstyrelsenbeslutförGiltighetstid om
återkallelseinterimistisk

LänsstyrelsenenligtogiltigLegitimationen
yrkes-styckettredje§kap. 33

trafiklagen

VägverketÖverlämnande legitimations-av
handling

VägverketlegitimationshandlingFörlust av

LänsstyrelsenläkarintygpåKrav

VägverketenligtundantagAnsökan om
yrkestrafik-2§kap. 5ll

medbeslutochförordningen
ansökananledning av

LänsstyrelsenharmyndighetDen som
beslutmeddelat ett

lämnarlänsstyrelseÖverflyttning till Denärende somav
ärendetöverlänsstyrelseannan

harlänsstyrelseÖverflyttning till Denärende somav
överklagadedetmeddelatdomstolannan

beslutet

tillstånd tillBelastningsuppgifter5 avsersom
biluthyrningtrafik elleryrkesmässig

VägverketellerLänsstyrelsenellerdom annatUtländsk
iavgörandelikvärdigt avsessom

yrkestrafiklagen§kap. 155
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Beslut, anmälan eller Länsstyrelsen eller Vägverketrapport
enligt 8 kap. eller2 4 §
yrkestrafikförordningen eller

eller förordningen10 12 § om
biluthyrning från andra myndig-
heter tillståndshavarenrörsom

Återkallelsegrund enligt kap.5 Länsstyrelsen eller Vägverket
4 eller yrkestrañklagen5 §

eller lagen11-14 om
biluthyrning

6 Belastningsuppgifter taxiförarlegitimationsom avser

Anmälan läkare enligt kap.3 Länsstyrelsenav
yrkestrafiklagen5 §

domUtländsk eller Länsstyrelsenannat
likvärdigt avgörande isom avses

kap.5 yrkestrafiklagen15 §

Beslut, anmälan eller Länsstyrelsenrapport
enligt 8 kap. 2 § yrkestrafik-
förordningen från andra myndig-
heter avseende innehavare av
taxiförarlegitimation

Återkallelsegrund enligt kap.5 Länsstyrelsen
första6 § stycket yrkestrafik-

lagen

Övriga7 uppgifter

Uppgifter behövs admi- Vägverket eller, efter verketssom av
nistrativa skäl vid handläggning- bestämmande, i fråga visstom

yrkestrafikärenden slag länsstyrelsenuppgifteren av av
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Bilaga 4

felparkerings-registreringenfrågaskall ivägtraflkregistretI avom
in.uppgifter förasföljandeavgifter

Fordonsuppgifter1

utrustningochbeskaffenhetfordonsregistreratuppgifterSådana ettom
fordonskontrollen.förbetydelseär avsom

uppgifter.följandeantecknasDessutom

Modellbeteckning
Registreringsnummer
Årsmodell

uppgifter.följandeantecknasfallförekommandeI

beskickningsfordonskylt förBeteckning
skyltpersonligpåBeteckning

Ägaruppgifter2

utfärdandetförtidpunktenvidRegistrerad ägare av
parkeringsanmärkningen

uppgifter.följandeantecknasfrågaI ägare ovanavsessomom

firmaellerNamn
motsvarandeellerorganisationsnummerPersonnummer,

Adress

uppgifterAllmänna3

Ärendenummer
utfärdatsharanmärkningenvilkeninomkommunDen

utfárdandeförDatum
Belopp
Erinran
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Påminnelse
Datum för påminnelse
Åläggande

för åläggandeDatum
Uppgift ärende har lämnats till kronofogdemyndighetenatt ett överom

förDatum överlämnandet
Kod för ansvarig kronofogdemyndighet
Återbetalningsdatum
Undanröjande
Rättelsemeddelande

Övriga4 uppgifter

Uppgifter behövs administrativa skäl handläggningenvidsom av av
ärenden felparkeringsavgifter.om
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Innehållsförteckning

1-3bestämmelserInledande1 kap.

4-5Definitioner

1-4Registerinnehåll2 kap.

uppgiftergallringochBevarande3 kap. av

§1fordonsregistreringenUppgifter om

§2körkortsregistreringenUppgifter om

§3yrkestrafikregistreringenUppgifter om

§4felparkeringsavgifterregistreringenUppgifter avom

vägtrafikregistretUtdrag4 kap. ur

1-2bestämmelserAllmänna

3-4körkortsregistreringenUppgifter om

5-6yrkestrafikregistreringenUppgifter om

7-8Övriga bestämmelser

Vâgtrafakregistrering1998:162SOU18-61214
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5 kap. Länsstyrelsers och Vägverkets tillgång till
brottsbelastningsuppgifter

påRätt erhållabegäranatt uppgifter 1 §

Underrättelseskyldighet 2-8

6 kap. Registrering fordonav

Registrering förutsättning för rätt bruka 1 §attsom
fordon

frånUndantag registreringsplikten vid viss 2 §
användning fordonav

frågorPrövningen registrering 3-5av om

Ansökan 6-7

Anmälan 8 §

Förutsättning för registrering 9 §

Utryckningsfordon 10 §

7 kap. Följder registreringenav

Registreringsnummer och registreringsbevis 1-4

Registreringsskyltar allmänna bestämmelser 5-8-

Registreringsskyltar for taxi 9-10

Ersättningsskyltar och provisoriska 11-16
registreringsskyltar
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fordonAvställning8 kap. av

1-11Förfarandet

§12Brukande

Kontrollmärken9 kap. m.m.

1-5kontrollmärkeUtfárdande av

6-11giltighetKontrollmärkets

12 §Nationalitetsmärke

§13Miljöklassmärkning

Ändrade förhållandenkap.10

1-6Ägare

7-9leasingavtalochKreditköp

10 §adressochNamn

§§11-12användningFordons

1-5fordonAvregistreringkap.11 av

1-9fordonbeträffandeUnderrättelser12 kap.

1-7fordonbeträffandeDirektanmälan13 kap.
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14 kap. Saluvagnsregistrering

Förutsättningar för registrering 1 §

Rätt bruka fordonatt med stöd 2 §av
saluvagnsregistrering

Prövningen ansökan 3-4av en

Saluvagnsskyltar 5-8 §§

Återkallelse saluvagnsregistrering 9-10av en

Underrättelseskyldighet 11 §

15 kap. Tillfällig registrering

Förutsättningar för registrering 1-4 §§

Inskränkningar i och villkor för rätten bruka 5-8att ett
tillfälligt registrerat fordon

Brukande stöd registreringutan 9 §av

Ansökan 10-13

Giltighetstid 14-16

Följder registreringen 17-18av

16 kap. Tillfälligt brukande i Sverige fordonav
hemmahörandeär någoti landannatsom

Definitioner 1-2

Allmän bestämmelse 3 §

Vissa fall privat bruk 4 §av

Affársmässigt bruk 5-6



Författningsförslag 1011621998:SOU

§7mopedersläpfordon,bestämmelserSärskilda om
motorcyklaroch lättaIklass

§8färdvidmedförasskallHandlingar som

§9Registreringsskyltar

§10Nationalitetsmärke

fordonsskyltarSärskilda17 kap.

1-5beskickningsfordonförSkyltar

6-10 §§fordonsskyltarPersonliga

Straffbestämmelser18 kap. m.m.

1-4Ansvar

§5saluvagnsskyltarOmhändertagande av

Prövningsförfarandet19 kap.

1-4Prövningsmyndigheter

§5behandlingautomatiseradBeslut avgenom
uppgifter

6-8beslutändringochOmprövning av

1-4Överklagande20 kap.

1-8Bemyndiganden21 kap.
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Bilaga 1

1 Fordonsuppgifter

Ägaruppgifter2

3 Allmänna uppgifter

4 Uppgifter från besiktning i hall respektive flygande inspektion

5 Uppgifter saluvagnsregistreringom

6 Uppgifter tillfällig registreringom

Övriga7 uppgifter

Bilaga 2

l Identitetsuppgifter

2 Körkortsuppgifter

3 Belastningsuppgifter

Övriga4 uppgifter

Bilaga 3

1 Identitetsuppgifter

Tillståndsuppgifter2

3 Fordonsuppgifter

4 Uppgifter taxifdrarlegitimationom

5 Belastningsuppgifter tillstånd till yrkesmässig trafik ellersom avser
biluthyrning
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taxifdrarlegitimatiouBelastningsuppgifter6 avsersom

Övriga uppgifter7

Bilaga 4

Fordonsuppgifterl

Ägaruppgifter2

uppgifterAllmänna3

Övriga uppgifter4
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3 Förslag till lag vägtrafikdeñnitionerom

Härigenom föreskrivs följande.

1§ De beteckningar finns i 2§ med där angiven betydelsesom är
avsedda användas i andra författningaratt i den utsträckning som
föreskrivs i dessa.

Det i denna lag eller i någon författning i förstasom som avses
stycket i frågasägs visst slag fordon tillämpasett chassiävenom av
till sådant fordon. Detta gällerett dock inte i fall då något särskiltannat
föreskrivs.

2 §

Beteckning Betydelse

Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt hjulen påsom
hjulaxel för till vägbananöveren

Bil Ett motorfordon försett med ellerär tresom
flera hjul eller medar eller med band och som
inte är motorcykelatt elleranse som en en
moped.
Bilar delas i personbilar, lastbilar och
bussar

Boggi Två hjulaxlar på fordon med inbördesett ett
avstånd mindreär 2,0än metersom

Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt hjulen isom
boggi för till vägbananöveren

Bruttovikt for-på Den sammanlagda statiska vikt samtligasom
don fordon på hjul, band eller medar på fordonett

vid visst tillfälle för till vägbananett över

Buss En bil inrättad förär fleratransport änsom av
åtta föraren, bilenutöver ävenpersoner om
dessutom inrättad för någotär ändamålannat
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meddrivasattavsettfordon ärEtt somCykel
lek-och inte är ettvevanordningellertramp-

fordon.
åkandedenförsrullstoleldrivenEn avsom

högsthastighetförkonstrueradoch avär en
timmenikilometer15

mopeddrasattfordon avsettär enEtt avCykelkärra som
sidvagn.intecykel och äreller enklass en

dock intecykelkärratillkopplad somEn anses
fordonsärskiltett

styraxelavsedd attsläpkärra är varaEn somDolly1i medutrustadoch ärpåhängsvagnför somen

i förvändskivakopplingsanordning enen
påhängsvagn

bil,tillkopplat enfordon är enEttEfterfordon som
terräng-ellermotorredskap etttraktor, ett

släpfordoninte är ettochmotorfordon som
terrängsläpeller ett

ellermedarband,hjul,påanordningEnFordon
markenpåfärdförinrättadliknande ärsom

skenor.pålöperoch inte
fordon,motordrivnaidelasFordon

sid-efterfordon,terrängsläp,släpfordon,
fordonövrigaochhästfordoncyklar,vagnar,

fleraellermedfordon ettmotordrivetEttFordonståg
fordontillkopplade

dragaremedförspäntfordon ärEttHästfordon som

fordonsskattelagenenligttraktorEnJordbrukstraktor som
klasstillhänförs1988:327

personbilintebil är att ensomEn anseLastbil som
buss.eller en

lastbilarochlättaiindelas tungaLastbilar

lekföruteslutandeavsettfordon ärEttLekfordon som
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lastbil med totalvikt högstlastbil 3,5Lätt En tonav

motorcykel har SlagvolymmotorcykelLätt En motor envars
kubikcentimeter och effekthögst 125 en avav

högst kilowatt11

totalviktsläpfordon med högstsläpfordon EttLätt av
750 kilogram

släpfordon med totalviktEtt över
under förutsättning den intekilogram750 att

dragfordonets tjänstevikt ochöverstiger att
och släpfordonetsdragfordonets samman-

totalvikt inte överstiger 3,5lagda ton

tjänstevikt högst 2En ärLätt terrängvagn tonterrängvagn vars

fordonets totalvikt ochSkillnaden mellanMaximilast för ett
motorfordon, tjänstevikten
traktor, ett motor-
redskap, ett ter-
rängfordon, ett
släpfordon eller en
sidvagn

förkonstrueratmotorfordonMoped Ett är ensom
timmen ochhögst kilometer ihastighet 45av

harsom
hjul det drivsellertvå tre samt, av enom

slagvolymharforbränningsmotor, denna en
ellerkubikcentimeter,högst 50av

lastochfyra hjul utanmassa somen
kilogramunderstiger 350 samt

förbränningsmotor,drivsdeta enavom
högstslagvolymhardenna aven

ellerkubikcentimeter,50
medförsett någonb det typär annan avom

nyttoeffektmaximaldenna harmotor, aven
kilowatt.högst 4

mopeds skall iVid beräkningen massaav en
batterierna inteeldrivet fordonfråga ettom

räknas in.
klass och klassdelas in i IMopeder
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till klasshörintemopedEnklass IMoped som

konstruerad förpedalermedmoped ärEnklassMoped som
i timmenkilometerhögst 25hastighet aven

inteeffektharoch motor varsensom
kilowattöverstiger l

ellerhjultvåpåmotorfordon treEttMotorcykel
konstruerathjulplaceradesyrnmetriskt ärsom

ikilometeröverstigande 45hastighetför en
drivsdettimmen samt, enavom

slagvolymhardennaförbränningsmotor, en
kubikcentimeter.överstigande 50

ochhjulfyrapåmotorfordonEtt massaen
ellerkilogramunderstiger 400lastutan som

ochtransportfordonförkilogram550 vars
överstigernettomotoreffekt intemaximala

moped.dockkilowatt,15
skallviktmotorcykelsberäkningenVid av en

intebatteriernafordoneldrivetfrågai ettom
räknas in.

ochlättaidelas tungaMotorcyklar
motorcyklar

försettframdrivandeför ärfordonEttfordonMotordrivet som
ellerflygplandock intemed ett enmotor,

tillhänförarullstoleldriven är attsådan som
cykel.

motorfordon,iindelasfordonMotordrivna
och terräng-motorredskaptraktorer,

motorfordon

intefordon är ettmotordrivetEttMotorfordon som
inrättatochterrängmotorfordon ärsom

självständigtförhuvudsakligen att
godsbefordran,ellertillanvändas person-

eller
ändamål ännågotför angesannat som

intefordonet är attunder ensomanseom
motorredskap.ellertraktor ett

ochmotorcyklarbilar,idelasMotorfordon
mopeder
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Motorredskap motordrivetEtt fordon inrättat huvud-ärsom
sakligen arbetsredskap eller förettsom
kortare förflyttningar gods.av
Motorredskap delas i klass I och klass

Motorredskap Ett motorredskap konstruerat förärsom en
klass I högsta hastighet överstiger 30 kilometer isom

timmen

Motorredskap Ett motorredskap konstruerat förärsom en
klass hastighet högst kilometer30 i timmenav

Personbil En bil inrättad huvudsakligen förärsom
befordran dock högst förare ochav personer,
åtta passagerare

Påhängsvagn släpvagnEn inrättad förär attsom genom
med vändskiva eller liknande anordningtapp

förenas med bil, traktor eller ett motor-en en
redskap och så utförd chassiet ellerär attsom
karosseriet vilar direkt på det dragande
fordonet

Sidvagn fordonEtt inrättat för kopplas vidär attsom
sidan tvåhjulig motorcykel ellerav en en
cykel. tillkoppladEn sidvagn dock inteanses

särskilt fordonettsom

Släpfordon fordonEtt inrättat för koppling tillärsom en
bil, motorcykel, moped klassen en en
traktor eller motorredskap och förett avsett

eller godsbefordran eller för bäraattperson-
anordning för driva dessa fordon.atten

Släpfordon delas in i släpvagnar och
släpslädar

Släpsläde släpfordonEtt på medar

Släpkärra släpvagnEn med oledad dragstång där den
statiskt vertikala last förs tillöversom
dragfordonet inte överskrider 10 procent av
släpvagnens totalvikt eller 1 ton
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bandellerhjulsläpfordonEttSläpvagn

släpvagnsviktensammanlagdaDen enSläpvagnsvikt av
och lastegenvikt

terrängsläpellerterrängmotorfordon ettEttTerrängfordon

inrättatfordon ärmotordrivetEtt somTerrängmotor-
användassjälvständigtförhuvudsakligen attfordon

igodsbefordran terräng.ellertill person-
iindelas terrängvagnarTerrängmotorfordon

terrängskotraroch

tjänsteviktmedterrängmotorfordon avEtt enTerrängskoter
kilogram400högst

drasfor ettinrättat attfordon är avEttTerrängsläp som
någotinteoch ärterrängmotorfordon

släpfordon

tjänsteviktmedterrängmotorfordonEtt enTerrängvagn
kilogram.400över

ochlättai tungaindelasTerrängvagnar
terrängvagnar

viktensammanlagdaDenpå avTjänstevikt en
skickdriftfárdigtfulltnormalt,ifordonettraktor,bil, etten - tillhörkarosseridetmed tyngsta somellermotorredskap

fordonet,terräng-tungen
fordonet,tillhörreservhjulochverktyg somvagn -

och samtsmörj oljabränsle, vatten,-
föraren-

viktensammanlagdaDenpå avTjänstevikt en
skickdriftfärdigtfulltnonnalt,ifordonetellermotorcykel en -

sidvagn,moped utan
fordonet,tillhörverktyg som-

ochsmörjoljabränsle, vatten-

driftfárdigtfulltnormalt,ifordonetViktenpåTjänstevikt ett av
tillhörkarosserimed detskick tyngsta somsläpfordon, ett ter-

fordonetellerrängsläp en
sidvagn
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Tjänstevikt på Den sammanlagda viktenett av
terrängmotorfordon fordonet i normalt, fullt driftfárdigt skick-

terrängskoter med det karosseri hören tyngsta tillsom
eller lätt fordonet,terräng-en

verktyg hör till fordonet,vagn samtsom-
bränsle, smörjolja och vatten.-

För räknastung terrängvagn viktenävenen
föraren och reservhjul medav

Totalvikt på bil, Summan fordonets tjänstevikt och denen av
traktor, beräknade vikten detett antalstörstaen av personer

motorredskap eller föraren och den mängd godsutom största som
fordonettung terräng- inrättat förären

vagn

Totalvikt på Summan fordonets tjänstevikt och denen av
motorcykel, beräknade vikten detett antalstörstaav personer
terrängfordon och den mängdutom gods fordonetstörsta ärsom

inrättat för.tung terräng- I totalvikten för motorcykelen en
släp- ingår inte sidvagnensett totalvikt.vagn,

fordon eller en
sidvagn

Trafiktraktor En traktor enligt fordonsskattelagensom
1988:327 hänförs till klass I

Traktor Ett motordrivet fordon med minst två
hjulaxlar inrättat huvudsakligen forär attsom
dra fordon eller arbetsredskapett ochannat ett

konstruerat för hastighetär högstsom en av
kilometer40 i timmen och endast med

svårighet kan ändras till högre hastighet. En
traktor får utrustad för godstransportvara av
och för befordran av passagerare

Traktortåg En traktor med eller flera tillkoppladeett
släpfordon

Trippelaxel hjulaxlarTre på fordon med inbördesett ett
avstånd mellan den första och den tredje axeln

mindre 5,0är än metersom
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ihjulenviktstatiskasammanlagdaDenTrippelaxeltiyck som
vägbanantillförtrippelaxel överen

3,5totalviktmedlastbil över tonEnlastbilTung

slagvolymharmotorcykel motormotorcykel En envarsTung
ellerkubikcentimeter125överstiger ensom

kilowattöverstiger lleffekt som

2tjänstevikt tonmed överEn terrängvagn enTung terrängvagn

släpfordonlättsläpfordon än ettEttsläpfordon annatTungt

medintefordonstypvissellerfordonvisstfrågadet i ett§ Om en3 om
fordonetfordonslagvilkettillbestämmaskan som§2ledning avav

regeringenmyndighetdenbeslutarhöra,skall somfordonstypeneller
frågan.ibestämmer

f°arbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen4§ som
lag.dennafrånundantagmedgeenskilda falleller iföreskriva

vägtrafik-föreskrifterytterligaremeddelafår omRegeringen5§
definitioner.

denkraftiträderlagDenna
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till4 Förslag förordning vägtrafikdefmitionerom

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen 0000:000 väg-om
trafikdefmitioner och innehåller definitioner de finnsutöver i den.som

Defmitionema med den betydelse i 2§ avseddaär attsom anges
användas i andra författningar i den utsträckning föreskrivs isom
dessa.

2§

Beteckning Betydelse

Accelerationsfält Ett sådant körfält endast förär avsettsom
anslutande trafik

Behörighetshand- Körkort, traktorkort och bevis körkortom
ling

Besiktningsinstru- bevisEtt fordonet har godkänts vidatt en
mopedbesiktningment

Bärighetsklass Indelning efter tillåtetvägar axel-, boggi-av
och trippelaxeltryck tillåten bruttovikt.samt
Bärighetsklasserna bärighetsklass 1 BKl,är
bärighetsklass 2 BK2 och bärighetsklasss 3
BK3

Cirkulationsplats platsEn enligt lokal trafikföreskriftsom en
skall cirkulationsplats och är ut-vara som
märkt med vägmärke för cirkulationsplatsett

Cykelbana En eller delväg avsedd förväg ärav en som
cykeltrafik och trafik med moped klass

Cykelfált Ett särskilt körfält vägmarkeringsom genom
anvisats för cyklande och förare mopedav
klass
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användasavsedd attdel ärvägEnCykelöverfart somav en
förmoped klasseller förarecyklande avav

ochcykelbanaellerkörbanakorsaatt enen
vägmarkering.medangessom

trafikenbevakadcykelöverfart ärEn om
ellertrafiksignalermedregleras enav

obevakadfalloch ipolisman annat

plats iellerled terrängensådanEnFärdled som
intesamfärdselför äranvändsallmänt enmen

väg

färdigställandeavsedd förhandlingEn ärGrundhandling som
körkortav

lokalenligtvägsträckaellerEn vägGågata ensomen
ochgågata ärskalltrafikföreskrift somvara

gågatavägmärke förmedutmärkt

lokalenligtvägsträckaellerEn vägGårdsgata ensomen
ochgårdsgataskalltrafikföreskrift somvara

gårdsgatavägmärke förmedutmärktär

färdljusAvbländatHalvljus

färdljusavbländatInteHelljus

lokalenligtvägsträckaellerEnHuvudled väg ensomen
ochhuvudled ärskalltrafikföreskrift somvara

huvudledförvägmärkemedutmärkt

användas iavseddhandling attärEnInternationellt som
innehavaren ärvisarochländerandra attkörkort som

ellermotorcykelbil,förabehörig att
terrängvagn

kopplings-vidsläpvagnintygEttKopplingsintyg att en
tillkopplingförgodkäntsharbesiktning en

bilviss

medtrafikavsedd fördel ärEn vägKörbana somav en
ellercykelbana vägrendock intefordon, enen
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Körfält sådant längsgåendeEtt fält körbana somav en
med vägmarkering eller, någonanges om

vägmarkering inte finns, tillräckligt brettär
för trafik i fil med fyrhjuliga fordonen

Körförbud Förbud använda fordonatt ett

Körträning Träning i föra körkorts- elleratt ett
traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan
avsikt avlägga förarprovatt

Lastlängd frånAvståndet lastutrymmets främsta yttersta
tillpunkt dess bakersta punktyttersta

Lämplighetsbevis fordonbevis har godkänts vidEtt att ett
lämplighetsbesiktning

Motortrafikled eller enligtEn vägsträcka lokalväg en ensom
trafikföreskrift skall motortrafikled ochvara

utmärkt vägmärke förmedärsom
motortrafikled

eller vägsträcka enligt lokalMotorväg En väg en som en
trafikföreskrift ochskall motorvägvara som

utmärkt med vägmärke förär motorväg

Odelbar last inte risk för onödiga kostnaderLast utansom
flera dellastereller skador kan delas i två eller

Parkering uppställning fordon med ellerEn ett utanav
förare någon anledning änannan somav

föranleds trafikförhållandena,av
sker för undvika fara, elleratt
sker för eller avstigning eller på- ellerpå-

avlastning godsav

Plankorsning mellan ochkorsning i planEn vägsamma en
sådan järnväg eller anlagdspårväg ären som

särskild banvallpå en

Registrerad En importör har registreratssom som
importör skattskyldig enligt lagen 1978:69 om

försäljningsskatt på motorfordon
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vägtrafikregistretifordonEtt är upptagetfordonRegistrerat som

hardenutfärdatintygEtt ärRegistreringsintyg somavsom
§enligt 57typbesiktningtilltillstånd

och1972:595fordonskungörelsen som
in iförasskalluppgifterdeinnehåller som

vägtrañkregistret

fordonvilket ärunder ettDetRegistreringsnum- nummer
vägtrafikregistretiregistreratmer

iskylt,tillhandahållenVägverketEnRegistreringsskylt somav
förordningenibestämmelsernamedenlighet

vägtrafikregister0000:000 om
registreringsnummer,fordonetsupptar

ellerbeskickningsfordon,avsedd förär
fordonsskyltpersonligutgör en

förendastkörfältsådant avsettärEttRetardationsfált som
avfart

pålinjeheldragenlängsgåendeEn enSpärrlinje annan
vägmärkes-4.1.9.2i 51väg än avsessom

10011978:förordningen

snedställdamedmarkeratsvägområdeEttSpärrområde som
begränsasochstreckparallella av ensom

linjestreckadellerheldragen

fordonmedstillastående änettAnnatStannande som
fara,undvikaförsker att

ellertrafikförhållandena,föranleds av
parkeringutgör

avtagbarellerfastmedfordonEttTemperaturkon-
försärskilt utrustatöverbyggnad ärfordontrollerat som

kontrollerad temperaturvidgodsbefordran
isoleringinklusive ärsidoväggaroch vars

tjockamillimeterminst 45

inteområde vägärEttTerräng som
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Trafikant färdasDen eller uppehåller sig påsom annars
eller i fordon på eller iväg vägetten en

den färdas iterräng terrängsamt som

Trafikskola Yrkesmässig utbildning bil- ellerav
motorcykelförare

Trafiksyn Synorganets funktion i sådana avseenden som
har betydelse från trañksäkerhetssynpunkt

Trafikövningsplats plats för genomförandeEn obligatoriskaav
vid övningskörning börintemoment som

utföras på väg

Typbesiktnings- bevisEtt fordon har godkäntsettattom som
instrument typfordon vid typbesiktning

Typfordon fordon har godkäntsEtt vid typbesiktningsom

Typintyg intyg fordonEtt stämmer överensatt ettom
med typfordon eller endast företer sådanaett
avvikelser från typfordonet hänföraskansom
till fordonets förändrarutstyrsel och inte
fordonets beskattningsförhållanden

Tättbebyggt visst område enligt lokalEtt som en
område trafikföreskrift skall tättbebyggt områdevara

Väg sådan och led ellerEn väg, gata, torg annan
plats trafikallmänt används för medsom
motorfordon,

led anordnad cykeltrafik,för ochären som
gång- eller ridbana invid enligtvägen en

eller1 2

del avsedd för trafik medVägren En väg ärav en som
fordon, cykelbanadock inte körbana eller

Yrkesmässig fordonstillverkare tillståndEn med till
fordonstillverkare typbesiktning
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användasavseddövergångsställe del attEn ärväg somenav
ellerkörbanakorsagående för att enenav

vägmarkeringmedochcykelbana angessom
bevakatövergångsställevägmärke. ärEtteller

trañksignaler ellermedreglerastrafikenom
obevakatfalloch ipolisman annatav en

0000:000lageni 3 §frågoribeslutarVägverket om§3 avsessom
vägtrañkdeñnitioner.

lageni 4 §undantagmedgefallenskildaifårVägverket4 § avsessom
vägtrafikdeñnitioner.0000:000 om

skälsärskildaföreliggerdetendastf°ar fattasundantagBeslut omom
fordonstrafiksäkerheten. Omfara för ettskekandetoch utan

undantag.förskälsynnerligadockkrävspåverkasskatteplikt
villkor.medförenasf°arUndantag

dennaverkställighetenförföreskriftermeddelafårVägverket5§ av
förordning.

Riksskatte-medsamrådefterfattasskallenligt 3-5beslut6 § Ett
beslutet.påverkasbeskattningsförhållandefordonsnågotverket, avom

ellerbetydelseprincipielleller §i 43 ärfrågaOm avavsessomen
medärendetskalldettillanledningsärskildfinnsdet annarsom

tillöverlämnasRiksskatteverketrespektiveVägverketyttrande av
avgörande.förregeringen

hosöverklagasförordningdennaenligtVägverketBeslut§7 av
regeringen.

denkraftiträderförordningDenna
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Förslag till5 förordning avgifter inomom
vägtrañkområdet

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § avgifterDe i denna förordning statligatas utsom avses av
myndigheter vid tillämpningen olika författningar inom vägtrafik-av
området vid förrättningar och åtgärder i övrigt Vägverketsamt som
utför.

Bestämmelser kommuns avgifter för prövningrätt att ta utom en av
ansökningar finns i lagen 1978:234 nämnder för vissaom
trafikfrågor.

2 § Om inget följer denna förordning tillämpas avgifts-annat av
förordningen 1992: 191.

Om det finns särskilda föreskrifter avgift gäller i stället dessa.om

3 § Vägverket bestämmer avgifter för
verksamhet i § förordningen7 1997:652 medsom avses

instruktion för Vägverket och för hur de skallsättet tas ut,
utdrag vägtrafikregistret.ur

Avgifter enligt första stycket beslutas efter2 samråd med
Ekonomistyrningsverket.

2 kap. Avgifter fordonrörsom

Ansökningsavgifter

1 § Vägverket avgift för prövningen ansökan i de fall ochtar ut av en
med de belopp i avsnitt i bilagan1 till denna förordning.som anges
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terrängtrañk-enligtansökanprövningenförAvgift2 § uttas enav
fall.följandei1972:594kungörelsen

AvgiftsklassÄrendeslag

1bärarevissGodkännande avsompersonenav
styckettredje76§brukaresellerägares ansvar

meningenandra

fordons-enligtansökanprövningenförAvgift3§ uttas enav
fall.följandei1972:595kungörelsen

AvgiftsklassÄrendeslag

1bärarevissGodkännande avperson somav en
styckettredje112 §brukaresellerägares ansvar

meningenandra

trafikförord-enligtansökanprövningenförAvgift4§ uttas enav
följande fall.i12761998:ningen

AvgiftsklassÄrendeslag

684 §kap.län 3fleragårTävlingar genomsom

län 4ochgårTävlingar ett sammagenomsom
84 §kap.3

3§kap. 313förUndantag transportertunga

§kap. 313bredaförUndantag transporter
2centimeter450högstbredden ärom
bcentimeteröverstiger 450breddenom

§kap. 313långaförUndantag transporter
2högst 35längden meterärom
böverstiger 35längden meterom
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ärendenI undantag för breda eller långatunga,om
kräver skyndsam behandlingtransporter tassom

dubbel avgift ut.

Ärenden undantag för visst ändamål avseende lom
fordon används for transportsom av
rörelsehindrade kap.13 3 §

Övriga undantag 13 kap. 3 § 4

Godkännande viss bärare lav en person som av
eller brukares kap.ägares 14 tredje3 §ansvar

stycket andra meningen

5 § Avgift för prövningen ansökan tillfällig registreringtas ut av en om
enligt förordningen 0000:000 vägtrañkregister i följande fall.om

Ärendeslag Belopp

Registrering enligt kap.15 2 §

Registrering enligt kap.15 3 § 1 a och 2-4

6 § Utöver vad framgår 5 § avgift för prövningentas utsom av av en
ansökan enligt förordningen 0000:000 vägtrañkregister i följandeom
fall.

Ärendeslag Avgiftsklass

Saluvagnsregistrering enligt kap.14 1 §

Prövning enligt kap.19 2 andra stycket§

Undantag enligt 21 kap. 2 §
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Registerhållningsavgift

vägtrafikregister0000:000förordningenenligt 6 kap.§ För7 ett om
registerhållningsavgiftavställtintefordon utregistrerat är tas ensom

motorredskap,motorcykel, traktor,varje bil,förårkronor35 perom
ochklass Imoped annatFör ettoch släpvagn.terrängvagntung en

engångsavgift förterrängfordon terrängvagn tas utän tung enen
kronor.80registerhållningen om

förochmoped klass I terräng-Registerhållningsavgiften för etten
medsambandiinte tas utterrängvagnfordon är tungensom

fordonandraförRegisterhållningsavgiftenfordonet.förskyltavgiften
förkontrollmärkeutfärdandefråganmedsambandi att avuttas om
delellerskatteårförgångenförstafordon ettrespektive prövas en

därav.

vägtrafikregistreti ärden§avgift enligt 7betala ärSkyldig8 § att som
frågaskall Iavgiftentill fordonet ut.tasnärantecknad omägaresom

61,53-55,51,41-43,36-39,stycket,andra10 §tillämpasavgiftsådan
och1988:327fordonsskattelagenoch 858481, 82,63-66, 79,

påföring1993:1028fordonsskatteförordningenibestämmelserna om
fordonsskatt.uppbördoch av

stycketförsta§i 9fordonförinteavgiftNågon uttas avsessom
befrielsemedgettsharför fordoneller ägarefordonsskattelagen vars

förhellerinteAvgiftlag.nämnda utenligt 89 §skatteplikt tasfrån
tiddenunderfordonsskattelageni 14 §fordon somaavsessom

fordonsskatt.befriat frånfordonet är

Skyltavgifter

enligtregistreringtillfälligvidfordonregistrerat§ För tas, utom9 ett
skylt-vägtrafikregister, ut0000:000förordningenkap. §15 enom

fordonetAvgiftenskylt. närför varje uttaskronor60avgift om
avgiftendockregistreringen,vidställs tasfordonetOmregistreras. av
fordonetsker,intedetta näreller,upphöravställningennär omut

avregistreras.
vägtrafik-förordningenkap. 9 §i 7taxiskyltFör omavsessomen

användning iföranmältsharfordonetavgiftenregister näruttas
1998:490.yrkestrafiklagentaxitrañk enligt

angivnadärimed8 §tillämpasenligt §avgift 9fråga10 § I om
motsvarandebestämmelser sätt.
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11 § För ersättningsskylt föroch provisorisk skylt avgifttas uten en en
60 kronor. Avgiften i den ordning bestämmer.Vägverkettas utom som

l2§ För särskilda fordonssskyltar enligt 17 kap. förordningen
0000:000 vägtrafikregister särskild skyltavgift. Avgiftentas utom en
skall tillverkningskostnadema för skyltarna ochmotsvara i
förekommande fall sådana skyltar kostnaderna för detsamtnya
särskilda förfarandet med dem.

Skyltavgift enligt första stycket fastställs Vägverket. Såvitt gällerav
skyltar för beskickningsfordon skall beslutet fattas efter samråd med
Utrikesdepartementet inom Regeringskansliet. Avgiften i dentas ut
ordning Vägverket bestämmer.som

13 § För varje saluvagnsskylt avgift 60 kronor.tas ut en om
Innehavaren saluvagnsregistrering skall årligen under decemberav

månad för det följande året erlägga registerhållningsavgiften om
35 kronor för varje fordon anmält samtidigt användas medär attsom
stöd registreringen.av

Avgiften i samband med saluvagnsskatt uppbärs enligttas ut att
lagen 1976:339 saluvagnsskatt. Därvid skall 6 § lagen salu-om om
vagnsskatt och förordningen 1976:767 uppbörd saluvagnsskatt,om av

tillämpas. saluvagnsskattOm inte skall betalas, avgiften itas utm.m.
den ordning Vägverket bestämmer.som

Avställningsavgift

l4§ registreratFör fordon avställt avställnings-ett är tas utsom en
avgift kronor,35 avställningen har tolv kalender-änvaratom om mer
månader följd.i Någon avställningsavgift dock inte avställ-tas ut om
ningen beror på har förlorat fordonet brott och detägarenatt genom
inte har anträffats därefter.

Avgiften skall betalas under den kalendermånad följer närmastsom
efter utgången varje period tolv kalendermånader fordonet iav om som

följd har varit avställt.en
Den i vägtrafikregistret antecknad vid ingångenär ägaresom som
den kalendermånad under vilken avgiften skall betalas skyldigär attav

betala avställningsavgiften. Om fordon har flera deett ägare svarar
solidariskt för avgiften betalas.att
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automatiseradavställningsavgiftpåförVägverket§15 genom
ordningdenden iochvägtrañkregistretuppgifter ibehandling tar utav

bestämmer.verketsom
dröjsmåls-1997:484lagenenligtdröjsmålsavgiftEn uttas om

tid.föreskrivenbetalats inominte haravställningsavgiftenavgift om

körkortAvgifter rörkap.3 m.m.som

Ansökningsavgifter

falli deansökanprövningenavgift förVägverket1 § tar ut somav en
förordning.till dennai bilaganavsnitt 2ianges

körkorts-enligtansökanprövningenförAvgift2§ tas ut av en
fall.följandei1998:980förordningen

AvgiftsklassÄrende

körkortFörhandsbesked

körkortKörkortstillstånd

körkortutländsktUtbyte av

enligtkörkortgiltighetförlängdAnsökan avom
1998:488körkortslagen§kap. 123

Förhandsbesked traktorkort

Körkortstillstånd traktorkort

kap. 9 §enligt 8Undantag

kap. 10 §enligt 8Undantag

Prov m.m.

avgifter förbestämmerverketordningden utiVägverket3 § tar som
bilaganiavsnitt 3ifallåtgärder i deellerförrättningar som anges

förordning,till denna
körkortsunderlag.färdigställande av
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förarprovsavgift4§ erlagd återbetalas till inteEn den harsom
förarprov inom giltighetstiden förgenomgått meddelat körkorts-ett

tillstånd. Vägverket frågan återbetalning.prövar om

5§ Utrikesdepartementet inom Regeringskansliet frågafår i om en
utländsk medborgare tillhör främmande diplomatiska ellerstatssom en
konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge

avgift inte skall utfárdandebetalas för körkort eller för förarprov.att av
Utrikesdepartementet skall fortlöpande till Vägverket lämna

uppgifter beskickningar och konsulat och övriga förhållandenom som
behövs för tillämpningen första stycket.av

det föreligger6 § Om synnerliga skäl för det får Vägverket i andra fall
i medge nedsättning eller från5 § befrielse avgiftän som avses av

enligt avsnitt i bilagan till denna förordning.3

4 kap. Avgifter yrkesmässig trafik biluthyrningochrörsom

Ansökningsavgifter

1 § Vägverket avgift för prövningen ansökan i de falltar ut somav en
i avsnitt i bilagan till denna förordning.4anges

Avgift för prövningen ansökan tillstånd, undantag2 § tas ut av en om
och behörighet enligt yrkestrañklagen 1998:490, lagen 1998:492

biluthyrning och yrkestrañkförordningen i följande fall.1998:779om

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till yrkesmässig trafik 3

Godkännande viss trañkansvarig 2av en person som
2 kap. andra stycket yrkestrafiklagen4 § a

Undantag från skyldighet ha 3att taxameter

Annat undantag enligt yrkestrafikförordningen 2

Transporttillstånd
och eller enkeltur- returresa resa-

minst månader10-
fall 2annat-
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llämplighetIntyg om

3biluthyrningtilltillståndAnsökan om

taxiförarlegitimation 1Förhandsbesked i fråga om

förordningenenligtansökanprövningenförAvgift§3 tas ut enav
internationellai frågamyndigheterbehöriga1998:786 omm.m.om

EES isamarbetsområdetekonomiskaEuropeiskainomtransporter
fall.följande

AvgiftsklassÄrendeslag

2GeneraltullstyrelsenTillstånd av

1ärendeiGeneraltullstyrelsenBeslut ett omav
miljöpoäng

2länsstyrelseTillstånd av en

1utfärdatwaybillKontrolldokument av en
länsstyrelse

llänsstyrelseutfärdatcertifikatIntyg enav

Övrigt

kap.enligt 6yrkestrafikmärkenavgift förVägverket bestämmer4 §
skalldenför huroch tas ut.1998:779yrkestrafikförordningen sättet

Övriga bestämmelserkap.5

Verkställighetsföreskrifter

föreskrifterVägverketsamråd medeftermeddelarRiksskatteverket1 §
sambandregisterhållningsavgift i uttaguppbörd avavom

saluvagnsskatt.
beslutasstycketförstaeller i§i kap. 53fallandraI än avsessom

Vägverket. Iförordningdennaverkställighetenförföreskrifter avav
skallavgifterredovisningelleruppbördfrågor avavsersom

Ekonomistyrningsverket.medsamrådeftermeddelasföreskrifterna
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Omprövning

§ har påförts får2 Den avgift begära omprövning och ändringsom en
beslutet föreskrivs kap.i 19 förordningen6-8sättav samma som

0000:000 vägtrafikregister. avgiftergäller dock inteDettaom som
i kap. och2 9 13 §§.avses

Överklagande

3 § beslut ansökningsavgift f°ar överklagas i ordningEtt om samma
gäller för det ärende ansökansom som avser.

4 § beslut enligt kap. får överklagas hosEtt 3 6 § regeringen.

andra fall och får enskilt fall5 § I i beslut i3 4än ett ettsom avses
avgift förordning föreskriftenligt denna eller enligt harom somen

Örebromeddelats med stöd den överklagas hos i län.Länsrättenav
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

beslut i första stycket enligtEtt och skall omprövassom avses som
får inte överklagas förrän överklagande2 § omprövning har skett. Ett

sådant beslut innan det har skall begäranomprövatsettav anses som en
omprövning.om

förordning träder i kraft den då förordningen 1972:648Denna
med för Vägverket skall upphöra gälla.taxa att

hänvisas tillOm det i lag eller någon författningannanen en
föreskrift förordning, skallhar med bestämmelse i dennaersattssom en
hänvisningen i stället den bestämmelsen.avse nya

ärenden har påbörjats inte slutbehandlats före ikraft-I som men
bestämmelserna.trädandet denna förordning tillämpas de gamlaav
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Bilaga

Avgiftslista

fordonstillverkare,AuktorisationAvsnitt 1 av-
godkännandetyp m.m.

Körkort/TrañkskolaAvsnitt 2 -

Körkort/Utfärdande,Avsnitt 3 m.m.prov-

AuktorisationAvsnitt 4 av-
yrkesförare/taxiförarlegitimation m. m.
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6 Förslag till lag ändring i lagen 1972:435om om

överlastavgift

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1972:435 överlastavgiftom om
dels skall ha följande lydelse,8 §att
dels det i lagen skall införas följandeparagraf, 1att en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1 a
Fordons- och viktbegreppen i

denna betydelselag har samma
lagen 0000:000isom om

vägtrajikdefinitioner.

8§l
I fråga motordrivet I fråga motordrivetettom om

fordon, registrerat här i fordon, registrerat här iär ärsom som
landet, eller släpvagn, dras landet, eller släpvagn,som somen

sådant fordon, påförs påförsdras sådant fordon,ettav av
överlastavgift beslut överlastavgift beslutgenom av genom av
länsstyrelsen i det län där den i länsstyrelsen i det län där den i
bilregistret antecknade vägtrafikregistret antecknadeägaren

det motordrivna fordonet motordrivnahar detägarenav av
sin adress enligt registret. fråga fordonet har sin adress enligtI

fordon påförs avgiften registret. fråga andraandra Iom om
Länsstyrelsen i Stockholms fordon påförs avgiftenav av

län. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Överlastavgift får nedsättas eller efterges särskildaom

omständigheter föreligger. får ske såväl i samband med prövningDetta
ärendet påföring överlastavgift särskild ansökanefterav om av som

hos länsstyrelsen.

träder i kraftDenna lag den

Senaste lydelse 1990:1 197.



Författningsförslag 129SOU 1998: 162

medl975:88ändring i lagentill lagFörslag7 om
trafik,föreskrifterbemyndigande meddelaatt om

och kommunikationertransporter

bemyndigandelagen l975:88 medföreskrivs §Härigenom 1 attatt
skalloch kommunikationertrafik,föreskriftermeddela transporterom

lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§l
i 8 kap.föreskriftermeddelabemyndigasRegeringen att som avses

föreskrifterna gällerregeringsfonnen,eller §§ 53 om
avsedd för allmänheten,trafiki spårbundenbefordran ärsom

jämvägsföretagvägtrafik ombesörjesbefordran isådan2. avsom
jämvägsbefordranersättning förellerkompletteringtill somsomav

underavses
postbefordran,4.

utländsktmedsjöterritoriumsjöfart inom Sverigesdrivarätt att
fartyg,

försäkerhetsanordningarellersjövägmärkentrafikregler,
förellerekonomiskasjöterritorium ochSverigessjötrafiken inom zon

utanför dessasjöflygplan ochsvenska fartyg,sjötrafiken med svävare
områden,

skeppsmätriing,
eller itrafik på terräng,väg

utrustning,beskaffenhet ochfordons
ellerbesiktningeller 10.10. registrering annanannan

fordon,kontrollkontroll fordon, avav
föreskrifter ochtillhandahållaförskyldighet kommunerna11. att

trafiken,förhållandena iuppgifterandra rörsom
riksfärdtjänst,12.

brukatillstånd13. svävare,att
vissaförbudvidoch vilotiderkör- typer14. motvägtranspoiter samt

vid sådanalön till förareberäkningar transporter,avav
vattenfarkost.liknandevattenskotrar elleranvändning15. annanav

avgifter förmeddela föreskrifterbemyndigasRegeringen att om
stycketi förstabestämmelsekontroll enligtgranskning eller som avses

föreskrifterbeslutabemyndigas ocksåRegeringeneller10 13. att om
för skepps-avgifterfarledsverksamhetenavgifter för samt omom

enligt första stycketavgifter för tillståndochmätning

lydelse 1996:525.Senaste

VågtrafikregistreñngSOU1998:16218-61215
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kraftDenna lag träder i den
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1976:339i lagenändringtill lagFörslag8 omom

saluvagnsskatt

saluvagnsskatt1976:339lagenföreskrivs 1-3Härigenom att om
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§
skall betalasSaluvagnsskattbetalasskallSaluvagnsskatt

för bil,denna lagenligttilllag för bil,enligt dennatill statenstaten
motorred-traktor,motorcykel,traktor, motorred-motorcykel,

fåreller släpvagn,f°ar skapsläpvagn,ellerskap somsom
saluvagns-stödbrukas medsaluvagns-med stödbrukas avav

kap.enligt 14§ bilregister- registreringenligt 38licens
0000:000förordningen1972:599.kungörelsen om

vägtrafikregister.
saluvagnsregistreringNärharsaluvagnslicensNär

saluvagns-påförsmeddelatsharsaluvagnsskatt.påförsmeddelats
Beskattningsmyndighetskatt. ärBeskattningsmyndighet är

ÖrebroÖrebro län.iSkattemyndighetenlän.iSkattemyndigheten

2§
innehavarenSkattskyldigför vilken ärskattskyldig denär

saluvagnsregistreringen.gäller.saluvagnslicensen av

3§2
medräknatkalenderårfor heltutgårSaluvagnsskatt

för bil,kronor715
motorcykel,för125 kronor

eller släpvagn.motorredskaptraktor,förkronor200
förerläggsSaluvagnsskattförerläggesSaluvagnsskatt

slagvarjeantal fordondetslagvarjefordonantaldet avav
önskarskattskyldigedenskattskyldige önskarden somsom

stödmedanvändalicensen.stödmedanvända avav
registreringen.

öretal bortfaller.krontal, såi heltSkatt attanges

1998:241.lydelseSenaste
2 1984:258.lydelseSenaste
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lag träder i kraft denDenna
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fordonsskattelagenändring iFörslag till lag9 om

1988:327
1988:327fordonsskattelagenföreskrivsi frågaHärigenom om

bytasskallbilregistretordetoch36 41 utdels i 10, 14,att
vägtrafikregistret,mot

lydelse.följandeskall haoch 66dels 6att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§1
denna lag.enligttillskall betalasFordonsskatt staten

iviktbegreppenFordons- ochharlagBeteckningar i denna
betydelseharlagdennaibetydelse sammasomsamma

0000:000i lagen väg-1972:595fordonskungörelsen omsom
intetrafikdejinitioner, annatbilregisterkungörelsenoch i om

inte1972:599, sägs.sägs.annatom

skallskattför vilkaprodukterdedenna lagdieselolja iMed avses
skatt på1994:1776lagenförsta stycket 3kap. §enligt lbetalas 2 om

energi.

6§2
skatte-Följande fordon ärskatte-fordonFöljande är

eller bördepliktiga,bör ärellerpliktiga, de är varaomvaraom
ochvägtrafikregistretiinteochbilregistret upptagnaiupptagna

tillfälligtavställda ellerintenämligen äravställda,är
nämligenregistrerade,

motorcyklar,
.

personbilar,
.

lastbilar,
.

bussar,
.

traktorer,
.

terrängvagnar,tunga.
motorredskap,

.
släpvagnar.

.

lydelse 1994:1777.Senaste
2 lydelse 1994:1777.Senaste
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Dock släpvagnar dras motorredskap ellerär tungsom av
skattepliktiga endast motorredskapet beskattasterrängvagn om som

trafiktraktor och beskattas enligt bilaga E4.terrängvagnen

§66
skatten inteOm betalas i tid skall den lämnas för indrivning.rätt

begärasRegeringen får föreskriva indrivning inte förbehöveratt ett
ringa belopp. Bestämmelser indrivning finns i lagen 1993:891om om
indrivning statliga fordringar Vid indrivning f°ar verkställighetav m. m.
enligt utsökningsbalken ske.

Fordonsskatt skulle ha Fordonsskatt skulle hasom som
betalats inte har betalats får betalats inte har betalats fårmen men

ned automatisk ned automatisksättas sättasgenom genom
databehandling grundvalpå databehandling på grundvalav av
uppgifter i bilregistret. Vid uppgifter i vägtrajikregistret.
återbetalning fordonsskatt Vid återbetalning fordons-av av
skall räknas endast sådan skatt skall räknas endastav av
fordonsskatt förfallen till sådan fordonsskattär ärsom som
betalning och inte har förfallen till betalning ochsom som
betalats dröjsmålsavgift inte dröjsmåls-har betalatssamt samt
och skattetillägg belöper och skattetilläggpå avgiftsom som
sådan skatt och sådana avgifter belöper sådan skattpå och
enligt bilregisterkungörelsen förord-sådana avgifter enligt
1972:599 uppbärs i avgifter0000:000ningensom om
samband med uppbörd vägtrafikomrâdetinomav som upp-
fordonsskatt. fråga bärs i samband med uppbördI om av
avräkningen skall och fordonsskatt. fråga avräk-37, 38, 45 I om
84 tillämpas. ningen skall 38, 45 och37,

tillämpas.84
omprövning eller överklagande inverkar inteBegäran påom

skyldigheten betala skatt.att

lag träder i kraft denDenna

Senaste lydelse 1993:913.
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1988:328i lagenändringtill lagFörslag10 omom
utländska fordonpåfordonsskatt

fordonsskatt på1988:328lagenföreskrivs 1§Härigenom att om
lydelse.följandeskall hafordonutländska

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1
påhängsvagnar,släpvagnaroch andrabussar änlastbilar,För som

lag,dennaenligtfordonsskattskall betalasbussar,ellerlastbilardras av
Sverige och intebrukande härtillfälligtforin tillhar förtsfordonenom

här.registreradeär
kilogram.6 000totalviktmedfordonför överendastSkatt uttas en

iviktbegreppenochFordons-harlagi dennaBeteckningar
betydelseharlagdennafordons-ibetydelse sammasomsamma

fordonsskattelageni1988:327.skattelagen som
lagenoch1998:327 i

vägtrafikdefini-0000:000 om
tioner.

kraft deniträderlagDenna

1992:1442.lydelseSenaste



Författningsförslag136 SOU 1998:162

Förslag till i körkortslagenlag ändring1 l om

1998:488

Härigenom föreskrivs i fråga körkortslagen 1998:488om
dels rubriken till kap. skall ha följande lydelse,1att
dels kap. 2kap. och kap. skall ha följande1 1 § 10 1 §1att

lydelse,
det i införas paragrafer, kap.dels lagen skall två l 2 ochatt nya

följande lydelse.3 §§, av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1

bestämmelserInledande bestämmelse Inledande

1§
lag innehåller lag innehåller bestäm-Denna bestäm- Denna

melser behörighet köra melserattom om
köramotorfordon, terrängmotorfor- behörighet att

terrängmotorfor-don, traktor och motorredskap motorfordon,
handlingar don, traktor och motorredskap,samt som gerom

sådansådan behörighet körkort och handlingar som ger
körkorttraktorkort. behörighet, nämligen

och traktorkort,
körkortstillstånd varmed

meddelat tillståndettavses om
uppjj/ller medi-sökandenatt

cinska och personliga krav för
skall få utfärdas,körkortatt

körkortshavare, varmed
har körkorts-denavses som

tillstånd eller körkort.
fordon i yrkesmässigBestämmelser behörighet köra vissaattom

trafik finns i yrkestrañklagen 1998:490.
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§2
viktbegreppen iochFordons-

betydelseharlagdenna samma
0000:000lageni omsom

vägtrafikdefinitioner.

§3
begreppetMed permanent

lagdennaibosättning avses
under minstpåbosättning orten

kalenderårdagar varje185
ochpersonligföljdtill av

elleranknytningyrkesmässig
anknyt-yrkesmässigom

följdtillsaknas,ning person-av
präglasanknytninglig avsom

ochmellanbandnära person
Förbor.handärplatsden en

yrkesmässigharsomperson
anknytningpersonligrespektive

därförochplatserolikatill som
platserolikapåomväxlande bor

dockskalleller fleratvå stateri
bosättnings-den permanenta

tillplatsdenorten varaanses
anknyt-personligharvilken han

hanförutsättningunder attning
mellanrumregelbundnamed

villkordit. Dettaåtervänder
uppb/llasdockbehöver inte om

förbor atti statenpersonen
tidsbegränsadgenomföra en

uppgift-
ellervid universitetStudier

medförutbildningsanstaltannan
den permanentainte att
ändras.bosättningen
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kap.2
1§

Personbil, lastbil, buss, Personbil, lastbil, buss,
motorcykel, ochterrängvagn motorcykel, ochterrängvagn
motorredskap klass fårI köras motorredskap klass får körasI
endast den har endast den harettav som ettav som
gällande körkort för fordonet. gällande körkort för fordonet.
Har släpfordon kopplats till Har släpfordon kopplats tillen en
bil skall föraren ha körkorts- bil föraren,skall ifrågautom om
behörighet för släp- dolly,även ha körkortsbehörighet
fordonet. för släpfordonet.även

För övningskörning gäller bestämmelserna i kap.4

kap.10
1 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden i denna lagsom anges

meddela föreskriftersamt om
lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighets-

handlingar köra motordrivna fordon,rätt attsom ger
länsstyrelsens prövning andra körkortsärenden iänav som anges

kap.7
behövsregistrering som

för tillämpningen lagen.av
Regeringen får meddela föreskrifter undantag från lagen.om
Regeringen f°ar låta postbefordringsföretag lämna körkort.ut

lagDenna träder i kraft den
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yrkestrañklageniändringtill lagFörslag12 om

:4901998
yrkestrafrklagenkap. 7§och 6lkap. 2§föreskrivsHärigenom att

lydelse.följandeskall ha1998:490

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
2 §

dennaiFordonsbegreppendennaiFordonsbegreppen
ibetydelseharlagibetydelse somharlag sammasomsamma

vägtrafik-0000:000lagen1972:595fordonskungörelsen om
definitioner.

i lagendetsammalagdennaitrañkhuvudmanMed somavses
persontrafik.kollektivvissför1997:734 ansvarom

kap.6
§7

registreringsskyltEnregistreringsskylt somEn som
förordningen§7kap. 9ibil-styckettredje§18i avsesavses

vägtrajikregister0000:0001972:599registerkungörelsen om
polismanhandfårpolisman tashand avfår omtas avom

detellertaxitrafikanvänds itillstånd avfordonet omutanom
skallfordonetförförutsättningarfinns attlängreanledning inteannan

skylt,sådanha en
fordonskungörelsenenligtkörförbudmedbelagtfordonet ärom

1972:595,
gällerfordonetfördetgällerfordonetfördet omom

förord-enligtbrukandeförbudbilregis-enligtbrukandeförbud
vägtrafik-0000:000fordons- ningenellerterkungörelsen om

fordonsskattelagenellerregistereller1988:327,skattelagen
eller1988:327,

trafikförsäkring.föreskrivensaknarfordonetom
andra6 §tillämpasregistreringsskyltaromhändertagandeVid ett av

motsvarandepå sätt.meningen

kraft denträder ilagDenna
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13 Förslag till lag ändring i lagen 1998:492om om
biluthyrning

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1998:492 biluthyrning skallatt haom
följande lydelse. i

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§2
Fordonsbegreppen i denna Fordonsbegreppen i denna

lag har betydelse i lag har betydelse isamma som samma som
fordonskungörelsen 1972:595. lagen 0000:000 vägtrafik-om

definitioner.

Denna lag träder i kraft den
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terrängtrañk-iändringförordningtillFörslag14 om

1972:594kungörelsen
1972:594terrängtrañkkungörelseni frågaföreskrivsHärigenom om

gälla,upphöraskall attoch 5dels 4att
lydelse,följandeskall haoch 792316-19,dels aatt

paragraf, 17införasskall avkungörelsen aidetdels nyenatt
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2
vägtrañkförordningenoch1974:97vägtrañkkungörelsenmilitäraI

beredskaphöjdochutbildningunderräddningskårenför1995:137
finnsDet ävenkungörelse.dennafrånundantagbestämmelserfinns om
anledningmedkungörelsenfrånundantagbestämmelsersärskilda om

makter.främmandemedöverenskommelserav ibestämmelserfinnsDetbil-ibestämmelserfinnsDet
0000:000förordningen1972:599 omregisterkungörelsen

kontrollvägtrajikregisterbilregistret omkontroll genomom ivägtrafikregistret samtvägtrafikkungörelseni genomsamt
1998:1276trafikförordningenmedtrafik1972:603 om

och ipå terräng.trafik vägpåterrängfordon väg. om
bestämmelserfinns1978:594 omterrängkörningsförordningenI

skoterled.allmän

1997:717.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse

3§
I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan

betydelse.angiven

Beteckning Betydelse

Föreslagen lydelse

beteckningarDe används i denna kungörelse harsom samma
betydelse lageni 0000:0000 vägtrafikdefinitioner ochsom om
förordningen 0000:000 vägtrafikdefinitiøner.om

§16
Polisman, besiktningsorgan Polisman, besiktningsorgan

enligt lagen2 § 1994:2043 enligt 2 § lagen 1994:2043om om
vissa besiktningsorgan på vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet och bilinspektör fordonsområdet och bilinspektör
får vid besiktning eller får vid besiktning eller
inspektion fordon enligt inspektion fordon enligtav av
denna kungörelse undersöka denna kungörelse undersöka
fordonets beskaffenhet och fordonets beskaffenhet och
utrustning. Fordonet får utrustning. Fordonet får prov-
provköras i den utsträckning köras i den utsträckning som

behövs för förrättningen behövs för förrättningenatt skallattsom
skall kunna genomföras. Sådan kunna genomföras. Sådan prov-
provkörning får ske körning får skeäven hinderävenom om
hinder fordonets brukande fordonetsmot brukande före-mot
föreligger enligt denna ligger enligt denna kungörelse
kungörelse eller bilregister- eller förordningen 0000:000
kungörelsen 1972:599. vägtrafikregister.om

Finner polisman anledning fordon han anträffar iantaga att som
trafik i föreskrivet skickär första stycketäger motsvarande
tillämpning.

l Senaste lydelse 1994:2056.
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17§
Registreringsbesiktning avRegistreringsbesiktning av

under-förskerterrängfordonunder-sker förterrängfordon
beskaffen-fordonetssökningbeskaffen-fordonetssökning avav

fast-förochutrustningochhetförochutrustningochhet
fordo-uppgifterställandeuppgifter omfastställande avomav

förordningenenligtbilregister- netenligtfordonet somsom
vägtrafikregister0000:000skall1972:599kungörelsen om

vägtrajikregistret.iinskall förasbilregistret.iinföras

§1 7 a
tillräckligasaknasdetOm

förfordonuppgifter attettom
kunnaskallsäkertdet

debeskrivas iochidentifieras
förord-följeravseenden avsom

vägtrafik-0000:000ningen om
beslutaVägverket attfårregister

registreringsbesiktigas.skalldet

18§
fordondeundantagMedfordonregistrerade avEndast
förord-§kap. 56iregistreringsbesiktigas. avsesfår som

vägtrafik-0000:000ningen om
registreradeendastf°arregister

registreringsbesiktigas.fordon
Registreringsbesiktning somRegistreringsbesiktning som

avställningförförutsättning attavställningförförutsättning att
förord-ireglerasupphöraskallbil-ireglerasupphöraskall

vägtrafik-0000:000ningen1972:599. omregisterkungörelsen
register.

1979:642.lydelseSenaste
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19§
Typbesiktning Typbesiktningterräng- terräng-av av

fordon sker för undersökning fordon sker för undersökningav av
fordonets beskaffenhet och fordonets beskaffenhet och
utrustning och för fastställande utrustning och för fastställande

uppgifter enligt bil- uppgifter enligt förord-av som av som
registerkungörelsen 1972:599 0000:000ningen vägtrafik-om
skall föras in i bilregistret vid skall föras in ivägtrafik-register
registerföring fordon vid registerföringregistretav av av

det besiktigade. fordontyp detsamma som typav samma som
besiktigade.

typbesiktningfrågaI terrängfordon bestämmelserna iägerom av
fordonskungörelsen 1972:595 typbesiktning motordrivetannatom av
fordon moped och släpfordonän motsvarande tillämpning.av

23§
Om typintyg förut- Om typintyg förut-som som

sättning för fordon skall sättning föratt fordon skallatt
avställas vid registrering eller avställas vid registrering eller
för avställning skall upphöra föratt avställning skall upphöraatt
finns bestämmelser i finns bestämmelser i förord-
bilregisterkungörelsen 0000:000ningen vägtrafik-om
1972:599. register.

79a§
En avgift skall för Avgift för godkännandetas ut av

ansökanprövning viss bärareav en om en person som av
godkännande viss eller brukaresägaresav person som ansvar
bärare eller brukaresägares enligt tredje76 § stycket andraav

enligt 76 § tredje stycket meningen enligt bestäm-ansvar tas ut
andra meningen. För ansök- melserna i förordningen
ningsavgiftens storlek 0000:000 avgifter inomm.m. om
gäller bestämmelserna i 9-14 §§ vägtrajikområdet.
avgijisförordningen 1992: 191,
varvid avgiftsklass 1 tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den

Senaste lydelse 1998: 1278.
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i fordons-ändringförordningFörslag till15 om

1972:595kungörelsen

fordonskungörelsen 1972:595i frågaföreskrivsHärigenom om
skall bytasbilregistretordetoch60, 96dels i 43, 77 utatt a

vägtrafikregistret,mot
gälla,skall upphöraochdels 655 attatt

skalloch 1019364, 66, 70, 89,35-37, 47, 55,dels att a
följande lydelse,ha

paragraf, 36införasskallkungörelsendels det iatt a aven ny
lydelse.följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§I
vägtrafikkun-militäravägtrañkkun- Imilitäral

vägtrafik-1974:97,görelsenvägtrafik-1974:97,görelsen
1995:137 förförordningenför1995:137förordningen

utbildningunderräddningskårenutbildningunderräddningskåren
ochberedskaphöjdochberedskap,och höjd turistvagns-

1987:27förordningenoch1972:601kungörelsen om
vägtrafik iinternationellfordon i1987:27förordningen om

bestämmelserfinnsvägtrañk Sverigeinternationell ifordon i om
förordning.dennafrånundantagbestämmelserfinnsSverige om

denna förordning.frånundantag
0000:000förordningenbilregisterkungörelsen II

finnsvägtrafikregisterbestämmelserfinns1972:599 om
kontrollbestämmelserkontroll bilregistret. omgenomom

vägtrafikregistret.genom

lydelse 1995:144.Senaste
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Nuvarande lydelse

3§
följande beteckningar med nedandenna kungörelse användsI

betydelse.angiven

Beteckning Betydelse

Föreslagen lydelse

hari denna kungörelsebeteckningar användsDe sammasom
vägtrafikdefinitioner.lagenbetydelse 0000:0000i omsom

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

7§I
tillförlitligtfordonet frånFordon får brukas i trafik endast ärom

trafik. dessa hänseendenövrigt lämpligt försäkerhetssynpunkt och i I
nedan.fordon vad föreskrivesgäller för vissa slag av som

hinder 8-33 §§ fårfårhinder 8-33 UtanUtan avav
fördet behövsdet behövs för fordon brukasfordon brukas omom

bogseringprovkörning ellerprovkörning eller bogsering avav
liknande ändamålliknande ändamål fordonet ellerfordonet eller

faraför och kan ske förkan ske fara detoch det utanutan
hartrafiksäkerheten. Vadtrafiksäkerheten. Vad har nunu

gäller i fallgäller i fall ävenäven sagtssagts som avsessom avses
kap. § förordningen§ bil- i 2i första stycket 14 240 2

vägtrajikregister.registerkungörelsen 1972:599. 0000:000 om

35
besiktningsorganPolisman,besiktningsorganPolisman,

enligt § lagen 1994:2043lagen 1994:2043 2enligt 2 § omom
påvissa besiktningsorganvissa besiktningsorgan på

bilinspektörfordonsområdet, bilinspektör fordonsområdet,
tekniskt biträde får vidoch teknisktoch biträde får vid

inspektionbesiktning ellerbesiktning eller inspektion avav
enligt kungörelsekungörelse fordon dennafordon enligt denna

lydelseSenaste 1976:778.
2 lydelseSenaste 1996:712.
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beskaffen-undersöka fordonetsbeskaffen-undersöka fordonets
fårutrustning. Fordonetochhetf°arutrustning. Fordonetochhet

utsträckningi denprovkörasutsträckningdenprovköras i
förrättningenförbehövsförrättningenförbehövs attatt somsom

Sådangenomföras.skall kunnagenomföras. Sådanskall kunna
får skeprovkörning ävenprovkörning får ske även omom

brukandefordonetshinderbrukandefordonetshinder motmot
kungörel-enligt dennaföreliggerdennaenligtföreligger

0000:000förordningenbilregisterkungörel-kungörelse, omse,
eller bilavgas-vägtrajikregisterbilavgasfor-eller1972:599sen

1991:1481.förordningen1991:1481.ordningen
anträffar ihanfordonanledningpolismanFinner antaga att som

tillämp-motsvarandestycketskick förstaföreskrivetitrafik inte ägerär

ning.
sådanvidgällerprovkörningstycket äveni förstaVad sägs omsom

MaskinprovningSvenskSMPutförsfordonprovning avsomav
lagenenligt 2§besiktningsorganegenskapdessAktiebolag i omav

fordonsområdet.påbesiktningsorganvissa

§36
släpfordonfordon ellermotordrivna görsRegistreringsbesiktning av

för att
fordonet,identifieraidentifiera fordonet, --

uppgifterfastställa deuppgifterfastställa de omom --
förord-enligtfordonetbilregister-enligtfordonet somsom

vägtrafik-0000:000skall1972:599 ningenkungörelsen om
vägtrafik-föras in iskalloch registerbilregistretin iföras

ochregistret
utrustning. Förochbeskaffenhetfordonetsundersöka nya-

traktorerochmopeder klass Imotorcyklar,personbilar, som
intedockskall detEG-typgodkännandeintyg,medöverensstämmer

utrustning.ochbeskaffenhetfordonetsundersökningnågongöras av
vidgodkännasfår inteEG-typgodkänd,intebil,En ärsom
bil-ikravenuppfyllerintedenregistreringsbesiktningen om

1481.1991avgasförordningen :
i 4§släpfordonellerfordonmotordrivetsådantEtt avsessom

friktionsbelägg iasbesthaltigaförbud1986:683förordningen motom
vidgodkännasFar inteEG-typgodkäntinteochfordon ärsom

asbesthaltigamed sådanadetregistreringsbesiktrningen är utrustatom
förordningen.ifriktionsbelägg angessom

1 1263.lydelse 1998:Senaste
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godkännasfordon, EG-typgodkänt, får inte vidEtt inte ärsom
förordningenuppfyller kraven iregistreringsbesiktningen det inteom

1988:1145 brandfarliga och explosivaom varor.
§ fordon i 6 kap.fordon iFör 10 För avsessom avses som

§ förordningen 0000:000tredje stycket bilregisterkun- 5 om
får registre-vägtrafikregistergörelsen får registrerings-

slutlig ringsbesiktningen,besiktningen, utan attutan att
slutlig prövning sker, begränsasprövning sker, begränsas till

undersökning föridentifiera tillundersökning för attatt
fordonet och förfastställa identifierafordonet och för attatt

uppgifteruppgifter fordonets fastställa övrigaövriga omom
fordonets ursprung.ursprung.

VägverketRegistreringsbesiktning kan, i den omfattning som
fordonet ellerviss delbestämmer, begränsas till att avavse

fordonet.fastställande viss uppgift omav
besiktningsorgan enligt lagenutförsRegistreringsbesiktning av

fordonsområdet.besiktningsorgan på1994:2043 vissaom

§36a
tillräckligasaknasOm det

fordon föruppgifter ett attom
skall kunnadet säkert
beskrivas deidentifieras och i

följer förord-avseenden avsom
vägtrafik-0000:000ningen om
beslutafår Vägverketregister att

registreringsbesiktigas.det skall

37§
de fordonundantagfordon MedMed undantag de avav

kap. § förord-i 6 5i § tredje stycket10 som avsessom avses
vägtrafik-0000:000bilregisterkungörelsen ningen om

registreradefår endastf°ar endast registre-1972:599 register
registreringsbesiktigas.fordon registreringsbesikti- fordonrade

gas.
RegistreringsbesiktningRegistreringsbesiktning somsom

för avställningför avställning förutsättningförutsättning attatt
regleras i förord-skall upphöraskall upphöra regleras i bil-

vägtrajikregister.registerkungörelsen. ningen om
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§47
vidgodkännsfordonetOmvidfordonetGodkänns

skallregistreringsbesiktningen,skallregistreringsbesiktningen,
lagenenligtbesiktningsorganlagenenligtbesiktningsorgan

besikt-vissa1994:2043besikt-vissa1994:2043 omom
fordonsområdetningsorganfordonsområdetningsorgan

delämnaVägverkettillläns-eller tillVägverkettill upp-
skallfordonetgifteruppgifterdestyrelse lämna somomom
Omvägtrafikregistret.in iförasiföras inskallfordonet som

skallgodkänns,intefordonetintefordonetOmbilregistret.
lagenenligtbesiktningsorganbesiktnings-skallgodkänns,

besikt-vissa1994:20431994:2043enligt lagen omorgan
fordonsområdetpåningsorganpåbesiktningsorganvissaom

uppgiftVägverket lämnatillVägverkettillfordonsområdet om
meddelatsharkörförbudkörförbuduppgiftlämna somom

ellerstycketförstaenligt 83 §§enligt 83meddelatsharsom
harföreläggande ut-före-ellerstycketförsta somomom
stycket.förstaenligt 84 §färdatsutfärdatsharläggande som

stycket.förstaenligt 84 §

55
Typbesiktning annatTypbesiktning annat avav

mopedmotorcykel,fordonmopedmotorcykel, änfordon än
försläpfordonoch görsförsläpfordonoch görs avav

fordonetsundersökningfordonetsundersökning avav
ochutrustningochbeskaffenhetochutrustningochbeskaffenhet

uppgifterfastställandeföruppgifterfastställandeför avav
förordningenenligtbilregisterkungörel-enligt somsom

vägtrafikregister0000:000iförasskall1972:599 omsen
vägtrajikregistretiföras inskallregisterföringvidbilregistret av

fordonregisterföringviddetfordon avtyp avsomsammaav
besiktigade.detbesiktigade. typ somsamma

uppfyllerden intetypbesiktningenvidgodkännasfår intebilEn om
21481.1991bilavgasförordningenikraven

1994:2055.lydelseSenaste
2 1998:1263.lydelseSenaste
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sådantEtt motordrivet fordon eller släpfordon i 4§som avses
förordningen 1986:683 förbud asbesthaltiga friktionsbelägg imotom
fordon f°ar inte godkännas vid typbesiktningen det medär utrustatom
sådana asbesthaltiga friktionsbelägg förordningen.i Ettsom anges
fordon får inte godkännas vid typbesiktningen det uppfyllerinteom
kraven i förordningen 1988:1145 brandfarliga och explosivaom
varor.

Typbesiktning utförs besiktningsorgan enligt lagen 1994:2043av
vissa besiktningsorgan fordonsområdet.pâom

64§
Om typintyg förut- Om typintyg förut-som som

sättning för fordon skall sättning för fordon inteatt att ett
avställas vid eller skall ställas vidregistrering registre-av
för avställning skall upphöra föreller avställningringenatt att
finns bestämmelser i bilregister- skall upphöra finns bestämmel-
kungörelsen 1972:599. förordningeni 0000:000ser

vägtrafikregister.om

66
Kopplingsbesiktning sker för fastställande kopplings-attav

anordning mellan bil och släpvagn föreskrivet skick.iär
Kopplingsbesiktning utföres besiktningsorgan enligt § lagen2av

1994:2043 vissa besiktningsorgan fordonsområdet.om
Släpvagn med totalvikt släpvagn med totalviktEnen en

f°ar dras bil endast får dras bilöver övertre ton tre tonav av en
släpvagnen vid kopplings- endast släpvagnen vidom om

besiktning godkänts för koppling kopplingsbesiktning har god-
till bilen inte Vägverket känts för koppling till bilenom om
föreskriver gäller föreskriverDetta inte Vägverket någotannat.

annat.dock påhängsvagn och gäller dockDetta inte
heller släpvagn drages till påhängsvagn och hellerintesom
besiktningsorgan enligt lagen dras till§ släpvagn2 ettsom
1994:2043 besikt- besiktningsorgan enligt lagenvissa 2 §om
ningsorgan fordonsområdetpå 1994:2043 vissa besikt-om
för kopplingsbesiktning eller ningsorgan fordonsområdetpå
olastad släpvagn brukas kopplingsbesiktning ellerförsom
enligt 40 § första stycket olastad släpvagn brukas2 som
bilregisterkungörelsen enligt kap. § förordningen14 2 2
1972:599. vägtrajikregister.0000:000 om

Senaste lydelse 1994:2055.
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§70
krävslämplighetsbesiktningGodkännande vid

i yrkes-få användassläpfordon skallellerlastbilbuss,för att
personbefordran,förtrafikmässig

trafik-övningskörning ianvändas vidskall fåpersonbilför att
skola,

skall fåfordonmotordrivetkopplats till använ-fordonför att som
personbefordran,fördas

få registre-skallbilförfä registre-bil skallför attatt
enligtutryckningsfordonenligtutryckningsfordon ras somsomras

förordningen§kap. 10bilregisterkungörelsen 6§ 115
vägtrafikregister.0000:0001972:599. om

räddningstjänstvidfordonfårstycket 3förstahinderUtan av
räddningskår.kommunalbrandkår ellerstatliganvändastillfälligt av

tillfärdkortareanvändas förtraktortillkopplatsfordonLikaså får som
liknandeförellergårdsmellanellerarbetsplats ägorfråneller en

ändamål.
förfordonlämplighetsbesiktning transportär avsettOm avsomav

bestämmelser.särskildafinnsgodsfarligt

89
§enligt 2Besiktningsorganenligt 2 §Besiktningsorgan

vissa1994:2043vissa lagen1994:2043lagen omom
fordons-påbesiktningsorganfordons-påbesiktningsorgan

uppgiftlämnaområdet skalluppgiftskall lämnaområdet omom
ochkontrollbesiktningochkontrollbesiktning omom

enligt 87 §föreläggandeenligt 87 §föreläggande somsom
medsambandiutfärdatssamband mediutfärdats

i frågakontrollbesiktning,i frågakontrollbesiktning, omom
registrerade ifordonregistrerade i ärfordon är somsom

VägverkettillvägtrafikregistretiVägverket ochtillbilregistret
fordonfråga äroch ifordon ärfråga somomsomom

militäradetiregistrerademilitäradetregistrerade i
till Försvars-fordonsregistrettill Försvars-fordonsregistret

makten.kontrollbesiktningmakten. Om
enligtbrukasfordon somav

uppgiftskallturistvagnslicens
vederbörandetilllämnas

tullmyndighet.

1989:93lydelseSenaste
2 1998:1018.lydelseSenaste
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kontrollbesiktningOm fordonandra i första stycketän som avsesav
skall besiktningsorgan tilllämna uppgift Vägverket.

§93
Är bristerna hos inspekterat fordon så fordonet inte kanett stora att

användas farauppenbar för trafiksäkerheten skall körförbudutan
meddelas för fordonet. fråga förbud bestämmelsernaI sådant gällerom
i 83

fordonetOm endast har enkla brister inte förekommit vidharsom
den kontrollbesiktningen flygandeeller inspektionen, skallsenaste
förrättningsmannen förelägga fordonets avhjälpa bristerna.ägare att
Vägverket föreskriver skall fordonetbristerna enkla. Harnär anses vara
andra brister inte så i första stycket, skallär storasom som avses
förrättningsmarmen förelägga fordonets avhjälpa bristerna ochägare att
inom tidviss

inställa fordonet för kontrollbesiktning, eller
fordonet2. låta hos sådan verkstad i 84 eller§prova som avsesen a

för besiktningsorgan enligt lagen 1994:2043 vissaom
besiktningsorgan på fordonsområdet visa bristerna har avhjälpts,att
eller

beträffande fordon beträffande fordonsom som
inte registreringspliktiga inte registreringspliktigaär är
enligt bilregisterkungörelsen enligt förordningen 0000:000
1972:599; intyg eller på vägtrafikregister,genom genomom

tillförlitligttillförlitligt styrka för intyg eller påsättannat annat
polismyndighetpolismyndighet eller bilinspektör styrka försätt

bristerna avhjälpts. eller bilinspektör bristernaharatt att
har avhjälpts.

följtsföreläggande enligt andra stycket inte har inomOm ett
förelagd för fordonet. Körförbudet gäller tilltid, inträder körförbud

körförbud inträtt får fordonetdess föreläggandet har följts. Trotsatt att
reparation ochanvändas vid provkörning i omedelbart samband med

för färd verkstad för eller provningkortaste lämpliga till reparationväg
2§och till besiktningsorgan vissaenligt lagen 1994:2043 om

besiktningsorgan på fordonsområdet.

1 lydelseSenaste 1998: 1018.
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a§101
godkännandeförAvgiftgodkännandeförAvgift avav

bärarevissbärareviss avsompersonenavperson somen
brukaresellerbrukares ägareseller ansvarägares ansvar

andrastyckettredje112§andrastyckettredje§l 12
enligtmeningenenligtutgår utmeningen tas

förordningenibestämmelserna§§i 9-14bestämmelserna
avgifter0000:000 inom91,1992: 1avgiftsförordn ingen om

vägtrafikområdet.tillämpas.avgiftsklass 1varvid

i kraft denträderförordningDenna

1998:781.lydelseSenaste
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16 Förslag till förordning ändring i förordningenom

1976:767 uppbörd saluvagnsskatt,om av m.m.

Härigenom föreskrivs och förordningen1 3 1976:767att om
uppbörd saluvagnsskatt, skall ha följande lydelse.av m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§I
saluvagnslicensNär enligt När saluvagnsregistrering

38 § bilregisterkungörelsen enligt förordningen14 kap.
1972:599 har utfärdats uppbär vägirafikregister0000:000 om
Vägverket saluvagnsskatt från har beslutats uppbär Vägverket
den skattskyldige. inbetal- saluvagnsskatt från denEtt skatt-
ningskort avseende skatten sänds skyldige. inbetalningskortEtt
till den skattskyldige avseende skatten sänds till densnarast
möjligt. skattskyldige möjligt.snarast

3§
Skatt i skall1§ Skatt i l§ skallsom avses som avses

erläggas veckor efter veckor eftererläggassenast tre senast tre
det saluvagnslicens har det saluvagnsregistering haratt att
utfärdats. fallI i beslutats. fall i2 § I 2§som avses som avses
skall skatten erläggas före skall skatten erläggas före
ingången det kalenderår ingången det kalenderårav som av som
skatten skattenavser. avser.

förordning träder kraftDenna i den

Senaste lydelse 1992:1725.
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fordonsskatte-iändringförordningFörslag till17 om

1028förordningen 1993 :

fordonsskatteförordningenochföreskrivs 4 5Härigenom att
följande lydelse.skall ha1993:1028

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§
används iBeteckningaranvänds iBeteckningar somsom

harförordningdennaharförordningdenna sammasamma
fordonsskatte-ibetydelsefordonsskatte-ibetydelse somsom

lagenoch i1988:327lagenfordons-och i1988:327lagen
vägtrafikdefini-0000:0001972:595.kungörelsen om

tioner.

4§I
förVägverketbil-följer attOm inte annat svararav

förbehövsuppgifter1972:599registerkungörelsen som
förs in iskatteviktberäkningVägverket för att avsvarar

vägtrafikregistret.förbehövsuppgifter som
in iskattevikt försberäkning av

bilregistret.
skatte-beräknarVägverketskatte-Vägverket beräknar

uppgift idennaoch föruppgift i viktför in dennaochvikt
vägtrafikregistret.bilregistret.

efterRiksskatteverket fårefterfårRiksskatteverket
före-Vägverketmedsamrådföre-Vägverketmedsamråd

iVägverketskrivaiVägverket attskriva att
deskall föravägtrajikregistretdeskall föra inbilregistret

behövsuppgiftersärskildauppgifter behövssärskilda somsom
uppbördellerpåföringföruppbördellerpåföringför avav

skatt.skatt.

1995:1204.lydelseSenaste
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§5
beslutarbeskattningsmyndighetens räkning VägverketFör om

uppbördfordonsskatt och dröjsmålsavgift verkställer sådansamt av
skatt och avgift, skattetillägg och ränta.

vägtrafikregistretSaknas i bilregistret någon Om det i
uppgiftuppgift behövs för bestäm- saknas någon somsom

bestämmandeskatt, får Riksskatte- behövs förmande avav
Riksskatteverketverket föreskriva ,skatten skatt, fåratt

skallskall påföras enligt grunder föreskriva skattenattsom
grunderpåföras enligtverket bestämmer. som

verket bestämmer.

förordning träder i kraft denDenna
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yrkestrañk-ändring iförordningtillFörslag18 om

z779förordningen 1998

6kap. 2och §§,kap. 31§, 2lkap. 5föreskrivsHärigenom att
1998:779yrkestrafikförordningenochkap. 4 7llkap. 4 §8 samt

lydelse.följ andeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.l
§1

tillämpningenförföreskrifterinnehållerförordningDenna av
1998:490.yrkestrafiklagen

dennaFordonsbegreppen i
betydelseharförordning samma

0000:000lageni omsom
vägtrajikdefinitioner.

registre-Bestämmelserregistre-Bestämmelser omom
enligttillstândsinnehavringenligttillståndsinnehavring avav

yrkestrafiklagenifinns samtyrkestrafiklagen omm.m.m.m.
brottsbelastnings-tilltillgång1979:785förordningen om

förordningenifinnsuppgifteryrkestrafikregister.
vägtrafikregister.0000:000 om

kap.5
2 §

fordonetsuppgifterinnehållaskallenligt 1§anmälanEn om
förekom-skall ianmälningshandlingarnaTillregistreringsnummer.

följande fogas:fallmande
kopianyttjanderätt,medinnehasfordonför avenett som

kontraktet,
registreratfordonför ärettfordonför somärett som

registreringsbevisutlandet,i ettregistre-utlandet,iregistrerat ett
förordningen§kap. 8enligt 16förordning-§ringsbevis enligt 5

vägtrafikregisten0000:000fordon1987:27 i omomen
vägtrafik iinternationell

Sverige,
trafiktillståndetenligtanvändasskallfordonantaletnär som

förut-ekonomiskadeutredningkompletterandeutökas, attom
uppfyllda.1998:490yrkestrafiklagen ärkap. 9 §enligtsättningarna 2
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3§
Prövningsmyndigheten skallPrövningsmyndigheten i iskall

kontrollerabilregistret kontrollera vägtrafikregistret attettatt
har anmälts enligtfordon har anmälts enligt fordonett somsom

uppfyller de villkoruppfyller de villkor §1§ l omom
och beskaffenhetoch beskaffenhet registreringregistrering omom

föreskrivs iutrustningoch utrustning föreskrivs i och somsom
förordningen 0000:000bilregisterkungörelsen om

fordonskun-fordonskungörelsen vägtrafikregister,1972:599,
och förord-förordningen görelsen 1972:5951972:595 och

fordon ifordon ningen 1987:27i interna-1987:27 omom
internationell vägtrafik i Sverigevägtrafik i Sverige förtionell

och dettrafikslag för den fordonstypden fordonstyp och det
trafiktillstândettrafikslagtrafiktillständet samt somsom avser

tillståndshavarentillståndshavaren elleräger samt attatt avser
eller har nyttjanderätt tillnyttjanderätt till fordonet.har äger

fordonet.

6 kap.
§2

kap. § harför fordon enligt 5 1Yrkestrafikmärken utfärdas som
i trafik.anmälts för användas yrkesmässigatt

utfärdasyrkestrafikmärke får inteEtt
fordonet enligt uppgiftuppgiftfordonet enligt omom

medvägtrafikregistret belagtmed ii bilregistret belagt ärär
fordonskun-körförbud enligtkörförbud enligt fordonskun-

görelsen 1972:595,görelsen 1972:595,
brukandeförbud enligtbrukandeförbud enligt omom

förordningen 0000:000bilregisterkungörelsen om
fordons-ellervägtrafikregistereller fordonsskatte-1972:599

enligt1988:327uppgift i skattelagenlagen 1988:327 enligt
gälleruppgift i vägtrafikregistretfordonet,bilregistret gäller för

för fordonet,
enligt uppgiftfordonetfordonet enligt uppgift omom

saknarvägtrafkregistretföreskriven ii bilregistret saknar
trafikförsäkring,föreskriventrafikförsäkring, eller

eller
enligtlämplighetsbesiktningvidfordonet inte har godkäntsom

fordonskungörelsen 1972:595.69 §
skall Vägverketutfärdas,yrkestrafikmärke inte har kunnatOm ett

prövningsmyndigheten.meddela detta till
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kap.8
4 §

domstol harallmändömt Närdomstol harNär enen
taxiförar-hartrafiktillstånd dömt någonharnågon somsom

trañktillstând ellertransporttillstånd eller legitimation,eller
eller någontransporttillståndiprövadnågon som avsesannan

kap.prövad i 2eller yrkes-6 7§kap.2 avsessomarman
yrkestrafiklageneller §för brott 6 7trañklagen 1998:490

för något brott1998:490yrkestrafiklagen, dennamot som
§ förordningenkap.5 2kap. brotts-förordning, 9-11 ianges

vägtrajikregister0000:000eller skattebrottslagenbalken om
avgjorthareller högrehögreeller1971 369 när rätträttnär enen

sådan fråga hardärsådan målmål däravgjorthar ettett enen
domenskall kopiaskall kopiafråga har prövats,prövats, avenen
sändasomedelbarteller besluteteller beslutetdomen genastav

prövningsmyndigheten.tillprövningsmyndig-tillsändas
heten.

de fallstycket skall iförstai kap. 3 §trafik 1För somsom avses
tillsändaseller beslutetkopia domenförsta stycketi avenanges

Generaltullstyrelsen.Vägverket och

kap.ll
4§

efterfårRikspolisstyrelsenfår efterRikspolisstyrelsen
meddelamed VägverketsamrådmeddelaVägverketsamråd med

personutredningföreskrifterförmöjlighetenföreskrifter omom
tilllämpningenförbehövsprövningsmyndigheten in-att som

1998:490yrkestrañklagenRikspolis-uppgifterhämta avur
förordning.och dennaochpolisregisterstyrelsens om

behövs förpersonutredning som
yrkestrafik-tilllämpningen av
och denna1998:490lagen

förordning.
meddelaVägverketsamråd medefterfår ocksåRikspolisstyrelsen

ochtaxiförarlegitimationomhändertagandeföreskrifter avom
registreringsskylt för taxi.
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Nuvarande lydelse

§7
förordningen med för finns föreskrifterI 1972:648 Vägverkettaxa

avgifter för verkets prövning fall.i vissaom
Vägverket yrkestrajikmärken hurbestämmer avgiften för och en

sådan avgift skall betalas.
betalas Generaltullstyrelsens och länsstyrelsersAvgift skall för

ansökan de fall framgår nedan. Förprövning iav en som
§§ansökningsavgiñens storlek gäller bestämmelserna 9-14im.m.

avgiftsförordningen varvid följande avgiftsklasser1992:191,
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

rafiktillstånd 3T

Ärende enligt kap. § andra stycket2 a4
yrkestrafiklagen godkännande1998:490 om

trafikansvarig 2viss person somav en

haUndantag från skyldighet 3att taxameter

undantag förordningenligt denna 2Annat

Förhandsbesked taxtförarlegitimationifråga 1om

ransporttillståndT
och eller enkel 1tur- returresa resaen-

månader 410minst-
fall 2annat-

lämplighet 1Intyg om

Föreslagen lydelse

denna förordningAvgift för prövning ansökan enligt tas utav en
enligt bestämmelserna i förordningen 0000:000 avgi inomerom
vägtrafikområdet.
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kraft denförordning träder iDenna

6 18-6121SOU1998:162Vågtrañkregistrering
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Förslag till förordning19 ändring i förordningenom

1998:780 biluthyrningom

föreskrivsHärigenom och förordningen12, 13 16att
1998:780 biluthyrning skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1
förordning föreskrifterDenna innehåller för tillämpningen lagenav

1998:492 biluthyrning.om
Bestämmelser registre-om

tillståndsinnehav enligtring av
lagen biluthyrning samtom m. m.

tillgång till brottsbelast-om
ningsuppgzfer finns förord-i

0000:000 vägtrafik-ningen om
register.

7 §
tillståndshavare skyldig till prövningsmyndigheten anmälaEn är att

fordon användas i rörelsen.med totalvikt 3,5över atttonen som avses
fordonets registrerings-anmälan skall innehålla uppgifterEn om

fordon innehas med nyttjanderätt skall kopiaFör ettnummer. som en
kontraktet bifogas.av

fordon itillståndshavaren inte längre användaOm ettattavser
prövningsmyndigheten.han skyldig anmäla detta tillrörelsen är att

skyldighet i andra fallskyldighet i andra fall OmOm attatt
anmäla fordon används ianmäla fordon används i ensomsom en

finnsuthymingsrörelse detuthymingsrörelse finns det
kap. §bestämmelser i § bilregister- bestämmelser i 10 1157

förordningen förordningen 0000:0001972:599. om
vägtrafikregister.
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12§
domstol harallmänhar dömt NärdomstolNär enen

tillstånd tillhardömt någontillstånd tillharnågon somsom
brottuthymingsrörelse for någotbrottuthymingsrörelse för mot

§kap. 25i1998:492lagen avsesom som
0000:000förordningenförordning,dennabiluthyrning, om

ellervägtrafikregisterellerbrottsbalken närkap.9-11 en
mål däravgjorthareller högreskattebrottslagen 1971 .69 rätt ett

skallfråga harsådanhar avgjort prövats,högre etträttnär enen
eller beslutetkopia domenfråga harsådanmål där avenen

tillsändasomedelbartdomen pröv-kopiaskallprövats, aven
ningsmyndigheten.sändas tillbesluteteller genast

prövningsmyndigheten.

13§
for prövningAvgiftförskallavgiftEn tas ut av en

förordningdennaansökan enligtansökanprövning omenav
bestämmelsernaenligt itillstånd till biluthyrning. För uttas

0000:000förordningenstorlekansökningsavgiftens omm. m.
vägtrafikområdet.avgifter§§bestämmelserna 9-14 inomgäller i

1992: 191,avgiñsförordningen
avgijtsklass tillämpas.3varvid

l6§
efterfårRikspolisstyrelsenefterfårRikspolisstyrelsen

meddelaVägverketsamråd medmeddelaVägverketmedsamråd
personutredningföreskrifterförmöjlighetenföreskrifter omom

tilllämpningenbehövs förprövningsmyndigheten in-att som
bil-1998:492lagenRikspolis-uppgifterhämta omavur

förordning.dennauthyrning ochochpolisregisterstyrelsens om
förbehövspersonutredning som

lagentilllämpningen av
ochbiluthyrning1998:492 om

förordning.denna

kraft denträder iförordningDenna
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förordningenändring iförordningFörslag till20 om
frågaimyndigheter1998:786 behöriga omm.m.om

ekonomiskaEuropeiskainominternationella transporter
samarbetsområdet EES

behörigaförordningen 1998:78610§föreskrivsHärigenom att om
inominternationellafrågamyndigheter i transporteromm.m.

ha följandeskallsamarbetsområdet EESekonomiskaEuropeiska
lydelse.

lydelseNuvarande

10 §
gäller för verketsVägverketför1972:648 medFörordningen taxa

förordning.enligt dennaprövning
länsstyrelsersochGeneraltullstyrelsensbetalas förAvgift skall

ansökningsavgiftens storlekframgår nedan. Förde fallprövning i som
1992:191,avgiftsförordningen§§bestämmelserna 9-14gäller im.m.

avgijisklasser tillämpas:varvid följande

Årendeslag Avgiftsklass

Generaltullstyrelsen 2Tillstånd av
GeneraltullstyrelsenBeslut iav

1ärende miljöpoängom
2länsstyrelseTillstånd av

utfärdatWaybillKontrolldokument
1länsstyrelseav

utfärdatcertifikatIntyg av
1länsstyrelse

lydelseFöreslagen

förordningenligt dennaansökanför prövningAvgift uttasav en
avgifter0000:000 inomförordningenbestämmelsernaenligt i om

vägtrafikområdet.

kraft denförordning träder iDenna
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körkorts-iändringförordningtillFörslag21 om

1998:980förordningen

1998:980körkortsförordningenfrågaföreskrivs iHärigenom om
skallkap. 7§811-16ochkap. 5-7kap. 4 7 samtdels 1att

gälla,upphöra att
kap. 2§§, 8och 8kap. 4kap. 77och §§, 35kap. 2dels 1att

lydelse.följandehaskallkap. §9 1och 13 samt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
1 §

meddelasförordningdennameddelas IförordningdennaI
avseendenföreskrifter i deavseendendeföreskrifter i somsom

1998:488körkortslagenikörkortslageni angesanges
undantagföreskrifterochföreskrifter1998:488, omom

lagen.frånoch denfrån lagenundantag om
förbehövsregistrering som

lagentillämpningen av

2§
körkortsmyndighet.centralVägverket är

körkortsmyndigheter.regionalaLänsstyrelserna är
iregistreringFör avsessom

landetför§ finns1 ett gemen-
körkortsregister.samt
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Nuvarande lydelse

5 §
och dennatillämpningen körkortslagen 1998:488Vid av

nedan.följande beteckningar den betydelseförordning har som anges

Beteckning Betydelse

lydelseFöreslagen

haranvänds denna förordningbeteckningarDe i sammasom
0000:0001998:488, lagenbetydelse körkortslageni omsom

vägtrafik-förordningen 0000:000vägtrafikdejinitioner och om
definitioner.

kap.3
7§

personligasökandensinte utredaLänsstyrelsen behöver
traktorkort och ansökanhar körkort ellerförhållanden, sökandenom

behörighet eller DE.körkortstillstând för Dänannanavser
länsstyrelsen vidOmlänsstyrelsen vid pröv-Om pröv-

ansökanningansökanning omav enomav en
körkortstillstând finnerkörkortstillstând finner attatt

förekommer iintei sökandensökanden inte förekommer
brottsbelast-RikspolisstyrelsensRikspolisstyrelsens polisregister

misstanke-elleromhänder-och uppgift ningsregisteratt om
uppgiftochlagen 1976:511tagande enligt register att om

lagenomhändertagande enligtberusa-omhändertagande avom
omhänder-1976:511inte förekom-de ompersoner m.m.

berusadetagandebehöveri körkortsregistret, personeravmer
iförekommerinteutredningytterligarenågon m.m.om

behövervägtrafikregistret,personliga förhållan-sökandens
utredningnågon ytterligareinteden göras. om

personliga förhållan-sökandens
inteden göras.
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kap.7
§4

0000:000skall förordningenRikspolisstyrelsen I
finnsvägtrafikregisterdom,Vägverketunderrätta omom

länsstyrelsersbestämmelserstrafföreläggande ellerbeslut, om
tilltillgångVägverketsordningsbot ochföreläggande av

förbrottsbelastningsuppgikörkortshavare, inne-varigenom er
körkortslagentillämpningentraktorkort,havare inne- avav

förord-dennaoch1998:488utländskt körkort,havare av
spärrtidför vilkeneller någon ning.

ogiltighetstid beslutatseller men
funnitsharlöptinteännu ut,

skyldig till
lagen 1951:649brott mot

trafikbrottstrof för vissaom
andra§ första,kap. 2eller 6

stycketeller tredje järnvägs-
1985:192,trafiklagen om

förandebegåtts vidbrottet har
ellerfordonmotordrivetav

maskindrivetellerspårvagn av
ellerpåspårfordon järnväg

tunnelbana,
förandevidbrottannat av
eller spår-fordonmotordrivet

§ lagenbrott 3motutomvagn
trafik-straff för1971:965 om

utomlands,har begåttsbrott som
eller §§ 74överträdelse 72 6av
vägtrafik-stycket 3första

1972:603,kungörelsen
narkotikastrajf-brott mot
eller brott1968364lagen mot

förstraf1960:418lagen om
frågavarusmuggling i om

narkotika,
tillgreppolovligt motor-av

fordon,drivet
5-8kap.brott 3mot

ellerbrottsbalken§eller 9
paragraferdessanågon av

brottsbalken,§kap. 113jämte
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brott kap. brotts-4mot
balken,

brott kap. eller6 2mot
§ brottsbalken eller kap.3 6 1

och §§ brottsbalken,12
brott kap. eller §8 5 6mot

ellerbrottsbalken någon av
kap.dessa paragrafer 8jämte

§ brottsbalken,12
brott kap. brotts-13mot

balken,
brott 17kap.10. 4mot

eller § brottsbalken,5
brott kap. 3-511. 20mot

eller § sjölagen 1994:10097
§ luftfartslageneller kap.13 1

1957:297.
Rikspolisstyrelsen skall också

underrätta Vägverket om en
dom, beslut eller före-ett ett

har föranlettläggande som en
till Vägverket harunderrättelse

ändrats, eller undan-upphävts
ellerdomrojts ettgenom en

kraft.beslut har lagavunnitsom
styckenaoch andraFörsta

åtals-gäller frågaiäven om
§underlåtelse enligt 20 kap. 7

ellerrättegångsbalken motsva-
bestämmelse för-rande i annan

fattning. beslutet gällerOm ett
brott första stycketisom avses

skall underrättelse5-10 en
lämnas endast brottet enligtom
åklagarens bedömning skulle ha

påföljdlett till änannanen
böter.
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8§
skalldomstolallmände Enmeddomstol skallEn

kopiasändaomedelbart§följer 5begränsningar avenavsom
till läns-beslutetellerdomen§stycket och 6 sistaförsta

ifalli destyrelsensändaomedelbartstycket avsessomen
förordningen§kap. 7beslutet till 5ellerdomenkopia av

vägtrafikregister.0000:000ifalldelänsstyrelsen i omavsessom
for brottåtalatsnågonHar ett3-10.stycket§ första4

ochstycketi förstabrottföråtalatsnågonHar ett avsessom
meddelatsbeslutbeslut harhar§ ochi 4 omavsessom

ellervidaretillsåterkallelsetillsåterkallelsemeddelats om
tings-skallomhändertagande,omhändertagande,ellervidare

ellernedläggsåtaletåtalet läggs rätten,skall tingsrätten, omom
tilltalade,denfrikännerdenfrikänner rättenned eller rätten

länsstyrel-omedelbart underrättaunderrättaomedelbarttilltalade,
efterdetdet. Hardetdet. Harlänsstyrelsen sen omom

omhänder-elleråterkallelseomhänder-elleråterkallelseefter
förunder-beslutatstagandeförunder- attbeslutatstagande att

ellernedskall läggassökning attellernedskall läggassökning att
skall denväckas,skallinteåtalskall denväckas,skallåtal inte

omedel-beslutetmeddelatomedel-beslutetmeddelat somsom
länsstyrelsenunderrättabartlänsstyrelsenunderrättabart omom

det.det.
skallstyckenaandraochförstaenligtunderrättelserochKopior

uppgifterinnehållaskallUnderrättelsemalänsstyrelsen.tillsändas om

PCTSOIIIIIIITIIIICF.
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kap.8
§2

Föreskrifter länsstyrel- Föreskrifter polismyndig-om om
inhämtande uppgifter hetens och frivårdsmyndighetenssens av ur

kap.register 3 § yttrandei 7 enligt kap.3 8§ rf°arsägssom
andra stycket och polis- beslutas Rikspolisstyrelsenom av
myndighetens och frivårdsmyn- respektive Kriminalvårdsstyrel-
dighetens yttrande enligt 8§ efter samråd med Vägverket.sen

kapitel får beslutas Rikspolisstyrelsen får eftersamma av
Rikspolisstyrelsen respektive samråd med Vägverket besluta
Kriminalvårdsstyrelsen efter föreskrifter omhänder-om om
samråd med Vägverket. Riks- tagande körkort och med-av
polisstyrelsen får också efter givande enligt Skap. 7§
samråd med verket besluta körkortslagen 1998:488.om
föreskrifter omhändertagan-om
de körkort och medgivandeav
enligt kap.5 7§ körkortslagen
1998:488.

13§
Avgift skall för Bestämmelser avgifttas ut attom

prövning ansökan enligt skall för prövningtas utav av en
körkortslagen 1998:488 eller ansökan enligt körkortslagen
denna förordning de fall 1998:488 eller denna förord-i som

Ärjramgår andra stycket. ning finns förordningeniav
särskilt föreskrivet avgift 0000:000 avgijier inomom om
gäller istället de föreskrifterna. vägtrafikområdet.

För ansökningar om
undantag enligt 9 och §§ hos10
länsstyrelsen gäller bestämmel-

§§9-14 avgiftsförord-iserna
1992: 191, varvidningen

avgiftsklass skall2 tillämpas
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kap.9
1 §

förvaltningslagen22 a§förvaltningslagen Ia§I 22
bestämmelser1986:223 finnsbestämmelser1986:223 finns

allmänhosöverklagandeallmänöverklagande hos omom
Länsstyrel-förvaltningsdomstol.Länsstyrel-förvaltningsdomstol.

ochkap. 9enligt 8beslutochkap.beslut enligt 8 9 senssens
hosöverklagasfårhos 10överklagasf°ar10

beslutVägverketsVägverket.beslutVägverketsVägverket.
och ioch llenligt 8kap. 8och iochkap. 8 llenligt 8

f°arditöverklagatsf°ar ärendenditöverklagatsärenden somsom
överklagas.inteöverklagas.inte

kraft denträder iförordningDenna
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22 Förslag till förordning ändring iom

trafikförordningen 1 998: 2761

Härigenom föreskrivs kap. och kap.1 3 4 §§, 78 § 13 kap.3att samt
trafikförordningen10 § 1998:1276 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

lkap.
§3

förordningI denna används följande beteckningar med den
betydelse nedan. Andra beteckningar förordningdennaisom anges
används betydelse motsvarande beteckning ii samma som
fordonskungörelsen 1972:595.

Beteckning Betydelse

Föreslagen lydelse

beteckningar dennaDe används i förordning harsom samma
betydelse i lagen vägtrafikdefinitioner och0000:000 isom om
förordningen vägtrafikdefinitioner.0000:000 om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Bestämmelserna trafik med fordon gäller i tillämpliga delar ävenom

den rider och den leder eller driver kreatur.som som
Bestämmelserna gående gäller den åker skidor,ävenom som

rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande och den för,som
leder, skjuter eller sparkstötting, lekfordon liknande fordon.drar eller
Bestämmelserna gående gäller den leder, skjuter ellerävenom som
drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, den för ettsom
motordrivet fordon föras självgående den föravsett att samtav som
rullstol han eller hon färdas med gångfart.om

Bestämmelser för visstett
slag fordon gäller ävenav
chassi till sådant fordon.
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kap.3
78 §

sådantpålastas sättinte attfårfordonEtt
möjlig-ellersiktförarensmöjlig-ellersiktförarens
hindras,manövreringtillheterhindras,manövreringtillheter

ellerkörriktnings-föreskrivna2.
körriktnings-föreskrivnaellerlyktorstopptecken,tecken,

ellerlyktorstopptecken,tecken,ellerskyms,strålkastare
skyms.strålkastareregistrerings-föreskrivna

skyltarmotsvarandeellerskyltar
läsa.gårinte att

kap.13
10 §

lydelseNuvarande

ansökningarprövningavgift förskallmyndigheter utStatliga ta av
detstycket. Omandraframgårfalldeförordning idennaenligt avsom

stället dessa.avgift gäller iföreskrijtersärskildafinns om
9-bestämmelserna igällerstorlekansökningsavgiftensFör m.m.

avgiftsklasserFöljande1992:191.avgiftsförordningen§§14
tillämpas.

prövningföravgifterkommuns rätt att ta utBestämmelser avenom
trafik-vissaförnämnder1978:234i lagenfinnsansökningar om

frågor.

AvgiftsklassÄrendeslag

lydelseFöreslagen

föravgifterskallmyndigheter utstatliga taBestämmelser attom
förordningenförordning finns idennaenligtansökningarprövning av

vägtrafikområdet.avgifter inom0000:000 om
prövningföravgifterkommuns uträtt att ta avBestämmelser om en

trafik-vissaförnämnder1978:234lagenifinnsansökningar om
frågor.

kraft deniträderförordningDenna
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23 Förslag till förordning upphävandeom av
förordningen 1945 :625 registrering vidom m.m.
försäljning vissa fordon införda i det militäraärav som
fordonsregistret

Härigenom föreskrivs förordningen 1945:625 registreringatt om
vid försäljning vissa fordon införda i det militäraärm.m. av som

fordonsregistret skall upphöra gälla vid utgångenatt av
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ochUtredningsuppdraget1

utredningsarbetet

gårbilaga,bifogasutredningsarbetet,fördirektivenEnligt somsom
inomförfattningargällandeöversynuppdraget göraattut aven

författnings-till deförslagutarbetaochvägtrafikregisterområdet att
nödvändiga.bedömsregleringar som

inomlösasbörfrågorvissasärskilt påpekasdirektiven ramenI som
ochnonngivningsfrågorexempelvisgällerDettauppdraget.för

registren.iregistreringtillrättsverkningarolikaknytandet av
svenskadetbehovetuttryckligen attVidare anpassanämns av

detItill EG-rätten.områdettrañkadministrativadetpåregelverket
skallfordonlandvilketifrågor ettaktualiseras varasammanhanget om

användas ifårfordonutlandsregistrerathur längeoch ettregistrerat
Sverige.

Under1997.månadjanuarimitteninleddes iUtredningsarbetet av
betänkandeti1995:08Datalagskommittén Julämnade1997våren

förslag1997:39Informationsteknik SOUOffentlighetIntegritet -- 1973:289,datalagenföråldradedenskulle ersättalagtill somen ny
Översynen1998:204.personuppgiftslagen avnämligen

medparallelltsketttrañkregisterområdet harpåförfattningarna
utformningochinnehålldessochframväxandepersonuppgiftslagens

arbete.utredningenspåverkatgradi höghar
sigvisatstyckenmångaihardelfrågorolikaUtredningsuppdragets

författningsförslagentillbidragitvilketdetaljeringsgrad, attha storen
frågorvissaharSamtidigtomfattande. merabli avkommit att

olikaisamarbetetinternationelladetminstintekaraktärallmängiltig -
konstateratsländerna-nordiskademellanEUinomsåvälfrågor, som

samarbeteochutvecklings-pågåendeförföremål ettredan vara
kanfrågorsådanapåexempelverksnivå. Somochdepartements-

mellaninformationsutbytetillmöjligheternaochbehovetnämnas av
yrkestrafikregister samtochkörkorts-fordons-,ländersolika

Vissajfrfordonhållbarhetskontrollerochmiljöklassning av
någrakrävtintedärförharfrågor1997:19. DessaDsavgasfrågor,

betänkandet.ianalyseringående
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Samråd har i olika frågor skett med Vägverket, Rikspolisstyrelsen,
Generaltullstyrelsen, länsstyrelser, Länsstyrelsemas samarbetsgrupp för
körkortsfrågor och yrkesmässig trafik LAKY och polismyndigheter.
Några frågor har diskuterats med andra myndigheter deäven än nu
nämnda.

få inblick iFör regelsystemet hos andra länder har utredningenatt
varit representerad vid detvå årliga träffarna med de nordiskaav
grannländemas registreringsmyndigheter på området. Utredaren och
sekreteraren deltog i det nordiska trafikregistermöte år hölls1997 isom
Svartå, Finland. En och sekreteraren har därefter deltagitexperternaav
i 1998 års nordiska trafikregistermöte i ochKöpenhamn Korsör,
Danmark.

Några och sekreteraren har i syfte studera denexperterna attav
norska ordningen med tillfälliga registreringar fordon besökt Toll-av
och avgiftsdirektoratet i Oslo och där sammanträffat medäven
företrädare för Vegdirektoratet.

frågorI förutsättningar för bruka utlandsregistreraderör attsom
fordon i landet har utredningen samarbetat med bl.a. företrädare för
Finansdepartementet.

frågor denI s.k. avbetalningsspärren i bilregistretrörsom
vägtrafikregistret har utredningen sammanträffat med Bilbrotts-

inom Rikspolisstyrelsen.gruppen
frågorI de polisregistrens struktur har utredningen haftrörsom nya

fortlöpande kontakter med bl.a. Justitiedepartementet, Rikspolis-
styrelsen och Domstolsverket.

Utredningen har arbetei sitt samrått med eller inhämtatäven
upplysningar från andranågra pågående och avslutade utredningar,nu
såsom Datalagskommittén Ju 1995:08, Lufträttsutredningen
K 1996:4, Grunddatabasutredningen Fi 1996:6, och Trafik-
beskattningsutredningen Fi 1996: 1l.

Utredningen har haft tjugotal sammanträden, varvid flertaletett
har deltagit.experter

Utredningens arbete har förslagresulterat i till ramlagstiftning påen
det trafikadministrativa området omfattar lag och förordningsom en en

vägtrafikregister, förordninglag respektive definitioner påom en om
vägtrafikområdet förordning avgifter området.inomsamt en om

föranlederFörslagen också upphävande vissa författningar samtav
ändringar i antal författningar.ett stort
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trafikregistrenAllmänt2 om

Inledning1

andraPåvägtrafikregistren.översiktallmänavsnittdettaI avges en
inriktade påbeskrivningar ettbetänkandet finns ärställen i merasom

påFörfattningsregleringenregistreringen.områdevisst avgränsat av
fordonregistreringBestämmelseromfattande.fordonsområdet är avom

bilregisterkungörelsenfinns ifrågorsammanhängandedärmedoch
innehållerFK,1972:595,FordonskungörelsenBRK.1972:599,

och harfordonkontrolloch ettutrustningutformning,regler avom
fordon.registreringmed frågorsambandnära avom

registreringrörandeförfarandensärskildaBestämmelser avom
exempelvisförfattningar,andra exportvagns-radifordon finns även en

kungörel-1972:601,turistvagnskungörelsen1964:39,kungörelsen
1987:27förordningenfordon,förinterimslicens1973:766 omsen

1988:964förordningenSverige,vägtrafik iinternationellifordonom
1988:965förordningenbeskickningsfordon,skyltar för omom

direkt-1988:1108förordningenochfordonsskyltarpersonliga om
bilregistret.iregistrering

tillanknyterförfattningarolikaireglersärskildafinnsDet som
bilavgaslagen1975:343,bilskrotningslagenibilregistret, t.ex.

fordonsskattelagenoch1991:1481bilavgasförordningen1386,1986:
1988:327.

iregistreringreglerfinnsFörsvarsmaktentillhörfordonFör omsom
1945:625förordningenioch1974:97vägtrafikkungörelsenmilitära

iinfördafordonvissa ärförsäljningvidregistrering somavm.m.om
fordonsregistret.militäradet

körkorts-huvudsakförfattningsregleras iKörkortsområdet genom
Yrkestrafiken1998:980.körkortsförordningenoch1998:488lagen

yrkestrañkförordningen1998:490,yrkestrafiklagenregleras genom
myndigheterbehöriga1998:786förordningenoch1998:779 om

Europeiskainominternationella transporterfrågai omm.m.
registreringFrågorEES.samarbetsområdetekonomiska om
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behandlas förordningeni 1979:785 yrkestrafikregister. Dessutomom
finns bestämmelser biluthyrning i lagen 1998:492 biluthyrningom om
respektive förordningen biluthyrning.1998:780 om

Myndighetsorganisationen m. m.

Vägverket, VV, har företrädare central nivå samlatstatens ettsom
s.k. sektorsansvar, för hela vidareVVvägtransportsystemet. äransvar,

central förvaltningsmyndighet för frågor bl.a. körkort, förar-om
utbildning och förarprov, för blivande taxiförare, fordonsprov
beskaffenhet och utrustning, yrkestrafikfrågor och bilregisterfrågor.

avdelningenVV, för Trafikregistret, för registerhållningen isvarar
fråga de trafikadministrativa registren, dvs. bil-, körkorts- ochom
yrkestrafikregistren. Registren förs hjälpmed ADB-teknik.av

Fordonskontrollen utförs i dag olika besiktningsorgan medtreav
sitt besiktningsområde. AB Svensk Bilprovning, ASB, utförvar

kontrollen motorfordon, terrängfordon och släpfordon tillav
motorfordon. Svensk Maskinprovning AB, SMP, besiktningsorgan iär
fråga traktorer, motorredskap, släpvagnarterrängvagnartunga samtom

dras sådana fordon. SAQ Kontroll slutligen utförABsom av
kontrollbesiktning mobilkranar motorredskap klassav

Riksskatteverket, RSV, central förvaltningsmyndighet i frågaär om
bl.a. beskattning och uppbörd skatt för exekutionsväsendet hossamtav
landets kronofogdemyndigheter, driver in obetalda skatter ochsom

Örebroavgifter. fråga fordonsskattI Skattemyndigheten i länärom
förvaltningsmyndighet för hela landet.

Länsstyrelserna regionala myndigheter för körkorts- ochär
yrkestrafikfrågor och för den regionala registerföringen i fråga om
körkorts- och yrkestrafikregistren. Länsstyrelserna också användareär

dessa register exempelvis vid prövningen frågor återkallelseav av om
körkort, körkortstillstând eller traktorkort och vid prövningenav av

ansökningar trañktillstånd vid tillsynen innehavaresamtom av av
tillstånd till yrkesmässig trafik.

Bil-, körkorts- och yrkestrafikregistren s.k. statsmaktsregister,är
dvs. de inrättade med stöd författningar förs ocksåoch i enlighetär av
med författningsreglering. Regleringen uppdelad på olikaär
författningar för respektive register, nämligen bilregisterkungörelsen
1972:599, förordningen 1988:1108 direktregistrering iom
bilregistret, körkortsförordningen 1998:980 och förordningen
1979:785 yrkestrafikregister. registerföringenFör gäller ävenom
särskilda föreskrifter, Datainspektionen, tidigare meddelatDI, medsom
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harlagen1973:289. Den ersattsdatalagenstöd avnumeraav
1998:204.personuppgiftslagen

myndighetsutövningmedsambandgradhögiTrafikregistren har
tillanknytningmyndighetsbeslut medolikainnehållet iåterspeglaroch

yrkestrafik-ochkörkorts-i bil-,Uppgifternaregister.respektive
offentlighets-enligtalltsåharAllmänhetenoffentliga.registren är

bestämmelser inte1980:100sekretesslagensmåni denprincipen,
register.respektiveiuppgifternadelhindrar detta, rätt att ta av

bilregistretdirektregistrering i1988:1108förordningenI om
terminal.viaregistrettill detuppgifterlämnamöjlighetenregleras att

användareuppgiftslämnaresåvälbilregistret,användareAntalet somav
yrkes-ochKörkorts-mycketuppgifter,registrerade stort.ärav

ochlänsstyrelsernahuvudsak VV,ianvänds däremottrafikregistren av
polisen.

får enligtuppgifteroch dessregisterBilregistret öppetär ett
till företag,säljasnedanseförfattningsbestämmelseruttryckliga

körkorts-främstuppgifterna imedanallmänheten,ochorganisationer
omfattar någonoch inte rättintegritetskänsligaviss deltillregistret är

föremåliyrkestrafikregistretuppgifterna ärhellerförsäljning. Intetill
försäljningsverksamhet.författningsregleradför någon

skallgallringochregistrenskall gallras näruppgifterVilka ursom
särskildafallvissaoch iförfattningrespektiveframgårske avav

gallringsföreskrifter från DI.
direktregistrerings-för VVregistrennämndade även ettFörutom

felparkeringsregistretfelparkeringsavgifterregisterregister, överett
författnings-sistnämnda intetvåförarprovsregister. De äroch ett

från DI.tillståndefterförsreglerade, utan
anmäl-administreraföranvändsDirektregistreringsregistret att

data-automatiskförmediumpåtill VVdirektningar gessom
datakommunicering.behandling eller genom

sådanaföljaanvänds förParkeringsanmärkningsregistret attatt upp
medel.influtnaredovisningförbetalasanmärkningar samt av

administrationför VV:sstödanvändsFörarprovsregistret avsom
bemärkelse.vidiförarprovsverksamheten

namnteckningfoto ochbildUppgifter somansespersonsom en
begärasoch kanoffentligakörkortsregistret äruppgifter i som

finnsdatabas,idigitaliserasnamnteckningochutlämnade. Foto somen
tillverknings-ellerbildregistrets.k.bildar detUppgifternahos VV.

efteroriginal förstörsinamnteckningenochfototSjälvaregistret.
digitaliserad form.ialltsåbevarasanvändningen men

körkorts-bilregistret,registerstrukturenformella utgörsDen av
registerstrukturenlogiskayrkestrafikregistret. Denochregistret

tekniskadenmedanregister,dessauppgifter isamtligaomfattar
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registerstrukturen de maskiner där själva databehandlingenutgörs av av
uppgifterna sker. det talasTrots olika registeratt utgörom-
uppgifterna "massa för hela registerområdet.ären som gemensam

2.2 Bilregistret

Bilregistret har till ändamål underlag för den informationutgöraatt om
fordon och ägarförhållandena för dessa behövs för kontrollen ochsom
administrationen fordonsbestândet for uppbördensamtav av
fordonsskatt och bevakningen fordonsägama fullgör sinaattav
förpliktelser. registret finnsI uppgifter fordons besiktnings-,ägar-,om
trañkförsäkrings- skatteförhållanden.och Kontrollmärkessystemet
spelar här central roll.en

Bilregistret innehåller också mängd tekniska data och registreten
används för utveckling fordonsbestånd,övert.ex.prognoser av
bilförsäljning m.m.

Bilregisterkungörelsen registreringen1972:599, BRK, reglerar av
fordon och frågor hänger med denna. denFr.o.m.som samman

januari gäller delvis1 1996 regler för bilregistreringen. harVVnya nu
samlat för alla frågor fordonsregistrering i rollenrörett ansvar som

registreringsmyndighet undantag,och med vissaprövar, smärresom
frågor bestämmelserna i kungörelsen.rörsom

bilregistret fors in data från Svensk Bilprovning hämtasI AB som
i samband med registrerings-, kontrollbesiktning. Registretellertyp-
tillförs också adressuppgifterautomatiskt från skattemyndighetema om

Beträffande indelningen bilar miljöklasser enligtiägarna. av
bilavgaslagen bilavgasförordningen1986:1386 och 1991:1481 förs
uppgift imiljöklass in bilregistret via bilprovningen i samband medom
registrerings- eller typbesiktning.

bilregistret förs de uppgifterI in i bilaga till kungörelsen.angessom
för uppgifterna förs i registret. de fall uppgiftVV Iattsvarar en
beteckning på skylt för beskickningsfordon elleravser en en

skattebefrielse enligt lagen immunitet och privilegier i1976:661 om
vissa fall Utrikesdepartementet underrättasför VVattsvarar om
uppgiften. fallde uppgift anmälan enligt yrkestrafik-I en avser en
förordningen förordningen1998:779 eller anmälan enligten
1998:780 biluthyrning länsstyrelsen for underrättasVVattom svarar

uppgiften.om
föraår efter det fordon har avregistrerats fårEtt VVatt ett ur

uppgifternaregistret alla uppgifter fordonetrör utomsom om
chassinummer, färg, modellkod, registreringsnummermotomummer,
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sedanregistretförasuppgifterna f°arsistnämndaårsmodell. Deoch ur
71 §.avregistreringenförflutit frånfem år har

ihos Länsrättenöverklagasfårregistreringi frågaBeslut VV omav
prövnings-krävsÖrebro till kammarrättenöverklagandeVidlän.

tillstånd.
dessipolisenförbetydelseväsentligregistretInformation är avur

ocksåtjänarRegisterinnehålletspaningsarbete.ochtrañkövervaknings-
ochfordons-beredskapsplanläggningenförunderlagsom
ochdebiteringförunderlagbl.a.vidaretransportområdet. Det utgör

trafikförsäkrings-kontrolloch förfordonsskatt attuppbörd avav
vissförgrundtillslutligenliggerRegistretfullgörs.skyldigheten

fordonsstatistik.
registrerings-ibetydelsecentralfordon ärVem äger ett avsom

brukasfårregistreringspliktomfattasfordonEttsammanhang. avsom
därmed förtsfordonettillochregistrerat ägarefordonetendast är enom

detverkanrättsligdirekt närharRegistreringen ävenregistret.in i en
miljö-ochtrafiksäkerhets-fordonetsibristerochfelförgäller ansvar

besiktningar,föreskrivnaskyldighet göraegenskaper attsamt
fel-betalaskyldighetfordonsskatt attbetala samtskyldighet att

kontrollnågondock inteskerregistreringenparkeringsavgift. Vid av
intealltsåharregistreringenochfordonetegentligen ägervem som

rättsverkan.civilrättslignågon
uppgiftersäljaVV:sreglerar rättbestämmelser attSärskilda ur
förordningenEnligt 8 §enskilda.ochmyndighetertillregistret

demedverket,fårVägverketförinstruktionmed1997:652
och1998:204personuppgiftslagenföljerbegränsningar avsom

enskildaochmyndighetertilluppgiftersälja ursekretesslagen,
automatiskförmediumnågotviafår lämnasUppgifterna utbilregistret.

prissättningenförGrundernaellerdatabehandling sätt.annat
VV.bestäms av

fårförhållandenpersonligaregistreradesdenUppgifter avsersom
registreradesdenhot motde kan utgöra ettsäljas,inte antasom

hantill VVanmältregistrerade har attdenOmintegritet.personliga
defårdirektreklam,används förinteuppgifternaönskarhoneller att

ändamål.sådantför någotsäljasinte

Direktregistrering

reglerarbilregistretdirektregistrering i1988:1108Förordningen om
fåochregistrettill attdirektåtkomstfåutomståendelåtaVV:s rätt att

bilregistret.iregistreringföruppgifteranmälarätt att
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Direktregistreringen används alltså för tillföra registret uppgifteratt
skall bearbetas och lagras i detta.som

fårVV enligt förordningen medge vissa uppgifter för registreringatt
bilregistreti får lämnas på medium för automatisk databehandling eller

datakommunicering l §. gäller uppgifter ägarbyten,Dettagenom om
avregistreringar,-avställningar och upphörande sådana avställningarav

sker på begäran användning bil iägarens samtsom av
uthymingsrörelse.

sådantEtt medgivande får lämnas till den i sin yrkesmässigasom
verksamhet innehar fordon och bedöms ha förutsättningar attsom
lämna uppgifter på tillförlitligt Medgivandet kan återtas 2 §.sätt.ett

Anmälningar upphörande fåravställningar endastom av avse
fordon uppgiftslämnaren registrerad till. Anmälningar iär ägaresom
övrigt får fordon uppgiftslämnaren har förvärvat eller, iävenavse som
fråga försäkringsanstalt, har tagit sambandhand i medom en om
skadefall 3 §.

Om fordonet försett med giltigt kontrollmärke, skalluppgifts-är ett
lämnaren förstöra märket innan anmälan avställning 5 §.görsen om

VV frågor ägarbyte, avregistrering, avställning,prövar om
upphörande avställning och utfárdande tillfälligtettav av
kontrollmärke. Verket för uppgifterna förs in i bilregistret.attsvarar

Avställningstiden och tiden för upphörande avställning skallav
räknas från och med den dag då uppgiften fördes iin registret.
Avregistrering skall gjord den dag då uppgiften fördes in ianses vara
registret.

skall bevara underlagetVV för registreringen under två år 7 §.
Vid registrering skall registreringsbevis utfärdasett nytt närannan

någon uppgift i beviset har ellerändrats det har för någonnär använts
anmälan eller ansökan dock efter75§ BRK. gäller inteDetta en
anmälan enligt direktregistreringsförordningen, den uppgiftenom nya
har betydelse enbart för uppgiftslämnaren 8 §.

fårVV besluta tillämpningsföreskrifter direktregistreringom om
9 §. Beträffande de frågor inte regleras särskilt i förordningensom
tillämpas BRK 10 §.

Om någon berörs frågan registrering iattsom av anser en
bilregistret enligt förordningen inte borde ha skett eller felaktig fårär
han begära beslut hos beslutVV. VV:s överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs överklagandevid till
kammarrätten. beslutVV:s i vissa frågor och överklagas hos2 9 §
regeringen 11 §.
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Körkortsregistret2.3

registreringdenreglerar1998:980, KKF,Körkortsförordningen av
tillämpningenbehövs föruppgifterm.fl.körkortsinnehav avsom

körkortsregister.för landeti1998:488 gemensamtkörkortslagen ett
frågadatabehandling. Iautomatiskförs VVRegistret omgenomav

registretdockförsbrottsbelastningsuppgiñer,dvs.brott,uppgifter om
avsnitt 15.vidareRikspolisstyrelsen, RPS, seav

förrikstäckande ADB-systemi integrerat,Körkortsregistret ingår ett
förVVkörkorten.administrationochkörkortskontroll svararav

programmering,systemering,såsomfunktioner,centralasystemets
distributionochproduktionmaskiner ochdriftochunderhåll system,av

rutinerutvecklinghandlingar, m.m.avav
ochbesluts-karaktärutprägladharKörkortsregistret aven

och vissaintegritetskänsligaregistretiUppgifterna ärärendediarium.
förTillgångensekretesslagen. ärenligtsekretessbelagdauppgifter är

med stödbegäraskanvadbegränsad tilldelallmänhetens avsom
ochpersonuppgifter namn,dvs.offentlighetsprincipen, personnummer

eventuellakörkortsbehörighet,såsomkörkortsuppgifterochadress
fördetmedanm.m.innehavetmedförknippadevillkor

återkallelsegrund m.m.brott,vissauppgifterbelastningsuppgifter om
sekretess.absoluts.k.råder

enligtbrott,uppgiftersådanasittför i ADB-systemRPS somom
körkortsregistretsiskall ingåkörkortsförordningenkap. 4 §7

rättsväsendetsiingåralltsåochbelastningsdel, KKBEL, som
förstödetförfattningsmässiga attDetRI-systemet.infonnationssystem,

kungörelseni §finns 21hjälp ADBmedbrottsbelastningsdelenföra av
s.k. RI-deninformationssystem,rättsväsendets1970:517 om
veckovissändsKKBELuppgiftermedMagnetbandförordningen. ur

registerblad.produktionför verketsunderlagochtill VV utgör av
eventuelltbedömningförlänsstyrelsernatillsändsDessa av

körkortsingripande.
uppgifternämndadelsbelastningsuppgifterKörkortsregistrets avser

länsstyrelsetillanmälanuppgifter,andravissadels t.ex.brott, omom
fåförförutsättningarnauppfyller attlängreintekörkortshavareatt en

fyllerBelastningsdelenåterkallelsegrund.ellerkörkortha
iprövningenförunderlagskall lämnadentvå syften,huvudsakligen

ochåklagaretill polis,informationskalloch denkörkortsmål ge
trañkbrottslighet.tidigaretrafikmålidomstolar om

iinskall förasuppgiftervilkareglerasKKF§kap. 16I 7 som
in. Iförsuppgiftenförmyndighetvilken attochregistret svararsom

uppgifterbeträffandeeller,VVidentitetsuppgifter somfråga svararom
uppgiftenförlänsstyrelsevederbörande atttagitharlänsstyrelse emot,
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förs in i registret. Det också fråga olikaär typerom av
körkortsuppgifter, beträffande vilka den länsstyrelse skall beslutasom
eller har beslutat i ärendet för uppgiften. Det vidare frågaär om
uppgifter innehav utländskt körkort eller sådantett ettom av om som
bytts svenskt, anmaning förnya körkort ellerut mot ett att ettom
uppgift villkor i fråga körkortshavare eller innehavareom om av
traktorkort och krav på förarprov efter återkallelse. beslutEttnytt om
taxiforarlegitimation enligt yrkestrafiklagen 1998:490 eller om
återkallelse sådan legitimation vissa andra uppgifter enligtsamtav en
yrkestrafikförfattningama förs in beslutande länsstyrelse. Brotts-av
belastningsuppgifterna förs medan uppgiftenRPS,nämnts attsom av

registerblad har framställts förs in VV.ett av
Från körkortsregistret går automatisk avisering till olika register,en

Totalförsvarets pliktregister.t.ex.
Uppgifter i körkortsregistret någon körkortshavareinte ärom som

skall bevaras i registret under fem år från det den uppgiftenatt senaste
fördes in i registret eller, i fråga uppgift fembrott, under år frånom om
dagen för den dom eller motsvarande har föranlett registreringen.som
Om uppgiften gäller anmälan enligt lagen 1976:511en om
omhändertagande berusade får den dock bevaras iav personer m.m.
högst tvâ frånår det den fördes i registret.att

När någon finns registrerad har avlidit, skall uppgifternasom om
honom utgå. Uppgift i körkortsregistret registerblad harsnarast att ett
framställts skall gallras fem år har förflutit från dagen för dennärut
dom eller motsvarande har föranlett registreringen. Detsammasom
gäller uppgifter utländska avgöranden i kap. §5 l KKLom som avses
7 kap. §12 KKF.

Begäran utdrag körkortsregistret hos RPSgörsom ur om
belastningsuppgifter brott skall med i utdraget. Itas annatsom avser
fall begäran utdrag hos länsstyrelse 7 kap. 13görs § KKF. Ien om
utdraget skall i fråga belastningsuppgifter brott endast tasom som avser
med de registeruppgifter föranleder underrättelse enligt kap.7 4 §som

jämfördKKF med första stycket, såvida inte har14 § utdraget begärts
den enskilde själv. fårutdraget belastningsuppgifter med endastI tasav

utdraget har begärts den enskilde själv eller vissaom av av
myndigheter.

2.4 Yrkestrafikregistret

Förordningen 1979:785 yrkestrafikregister gäller registreringom av
tillståndsinnehav enligt yrkestrafikförfattningama föri landetett

yrkestrafikregister. sig tillståndsinnehav enligtDet rörgemensamt om
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ochbiluthyrning1998:492lagen1998:490,yrkestrafiklagen om
frågaimyndigheterbehöriga1998:786förordningen omm.m.om

ekonomiskaEuropeiskainominternationella transporter
EES.samarbetsområdet

registretförochregistreringsmyndighetcentralVV genomär
registrerings-regionalaLänsstyrelsernadatabehandling. ärautomatisk

prövningsmyndighetlänsstyrelse§. ärmyndigheter 2 Den svararsom
fördockuppgifter. VV attinförsyrkestrañkregistretdet iför svararatt

§.registret 4förs iverketvidtagitsharåtgärder avsom
dentillståndshavaren,uppgifterförs inyrkestrafikregistretI om

itillståndtillståndet, slag samtmeddelatharmyndighet avsom
förhardemeller ansvaretdenuppgiftfallförekommande somom

de övrigauthymingsverksamheten,ellertrañkutövningen varspersoner
varningtillståndet,ibegränsningarochvillkorlämplighet har prövats,

§.tillståndet 3upphörandeelleråterkallelseoch annat av
i denanvändsanmälanenligtfordonvilkaUppgifter somom

ochbil-samköraGenombilregistret.ifinns atttrafikenyrkesmässiga
meddeladeerhållasuppgifterfullständigakanyrkestrafikregistren om

enligt dessa.användsfordondeochtillstånd somom
uppgifterinnehålla defåryrkestrafikregistretUtdrag omur

utdragsådantregistret. Ettifinnsfordonetochtillståndshavaren som
prövningsmyndigheten 6 §.hosbegärs

efterfem årskall gallrastillstånd utregistretUppgifterna i ettom
gälla 8 §.upphörttillståndet hardet attatt

Övriga register2.5

registerandraantalocksåförregistren VVbehandlade ettdeUtöver nu
Identitetsuppgiftertillstånd från DI.stödmeddelregister someller av

ochiinläggsregisterföringövrigförbehöver namn-VV
parkeringsanmärkningarutfärdadeUppgifteradressregistret. m.m.om

relevansharUppgifterfelparkeringsavgifter.registretin iförs över som
VVandravissakörkortshanteringeniförarprov samtför somprov

forarprovsregistret.fors iadministrerar
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jämförelserInternationella3

Inledning3.1

administrativadegäller förandetvadförutsättningarnaochKraven av
förändrats. DetEU-medlemskapetföljdhartrafikregistren avsom en

kravtill deområdet måsteregelverket påsvenska somanpassasnu
åtaganden,internationellaSverigesoch t.ex.reglerEG:sföljer av

behovetvägtrafik. FråganWienkonventionenden s.k. avomomgenom
länders bil-,andramedinformationsutbytetillmöjligheternaoch ett

aktualiserats.följd häravharyrkestrafikregisterochkörkorts- som en
skaffathar viiställningstagandentill vårabakgrund stortfåFör att en

och inom EUNordenövrigaförhållandena iöversikt överenoss
beträffandedemregleringenochregister samtförandetavseende avav

fordonsregistreringen.rörandereglermateriellavissa

påförhållandenNordiska3.2

trafikregisterområdet

Inledning3.2. l

förhållanden pånordiskaredovisningöversiktligviNedan lämnar aven
därtill.anslutningiförfattningsstrukturentrañkregisterområdet och av

blikommitharregeluppbyggnaden attnorskadenBeskrivningen av
iförklaringsinharländer. attövriga Dettabeträffandeutförlig änmera

bestämmelsernanorskadei justfördjupadetvi funnit värt att oss
fordon.registreringartillfälligaförgällerdetfrämst systemetnär av

besök hosvidharoch några ettsekreterareUtredningens experternaav
dendelarvissastuderati OsloavgiftsdirektoratetToll- och närmare av

norska ordningen.
förhållanden kanoch finskadanskabeskrivningengällerdetNär av

praktiskaochregelstrukturdessa ländersinformationnämnas att om
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förhållanden återkommer flera ställen ipå framställningen nedan. Detta
har med dessa länders EU-status och de i den egenskapengöraatt att
har deltagit i den nedan redovisade EU-enkäten medlemsländemasom
förhållanden på fordonsregistreringsområdet.

har etableratsDet samarbete de trafikadministrativaett om
registerfrågoma på nordisk basis. Samarbetet har varit i gång under de

sju-åtta åren, myndighetsorganisationen ochsenaste trots att ansvars-
fördelningen vad gäller frågordessa olika i de nordiska länderna.är

förMan arbeta registerinfonnation skall kunnaär överens att attom
lämnas mellan länderna. Danmark, har regler försträngasom
utlämnande uppgifter, intar dock avvaktande hållning i dettaav en
hänseende.

Årligen hålls mellan företrädare för de nordiskamöteett
trafikadministrativa registren. Utredaren och sekreteraren deltog i 1997

höllsårs i Finland. Inför hade deltagarna fått antalmöte mötet ettsom
frågor med anknytning till denna utrednings direktiv. Frågorna var
följande.

Vilka de huvudsakliga lagama/förordningarna trafikregister-påär
författningstextområdet och eventuella myndighetsföreskrifteo

regleras2.. Hur själva registreringsförfarandet lag, förordning,
myndighetsföreskrifter

Finns det särskild författning med definitionerdeen som
förekommer i författningsregleringen för vägtrafiken

Stämmer definitionerna motsvarande definitioner imedöverens
EG:s regelverk

skall fordon få brukas därNär registrerat i landet förett attvara

Vilka bestämmelser landetreglerar hur fordon får brukas iett utan
registrerat däratt vara

Finns det bestämmelser tillfälligt brukande fordonom av
motsvarande de svenska bestämmelserna om

saluvagnslicens bilhandelns bruk fordon föri lager provkörningav-
dyl.0.
interimslicens tillfällig registrering vid privatimport inför slutlig-

registrering
exportvagnslicens fordon förvärvas landetför förasatt utsom ur-
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ochutländsk medborgarefordonturistvagnslicens ägs enavsom-
landettillfälligt ibrukassom

fordonavställtbrukandetillfälligtkörtillstånd ettav-
besiktningsorgankörning tillförfordonbrukande av-

brukandetillfälligtförgällertidsgränserVilka

kunnafordonregistreringinterimistiskolika formerSkulle9. avav
systemtillsammanföras ett

uppgiftervissaregistreringbestämmelserdetFinns10. avavom
uppgiftsåsomtrafikregistren,iliknandeochcivilrättslig omnatur

fordonavbetalningsköp, ärleasing,förfoganderätt, att ettinskränkt
utmätt

tillknutnarättsverkningarolika ärbestämmelserdetFinns att11. om
förbetalningsansvarexempelvistrañkregistren,iregistrering

ochmiljöavgiftellervägtullöverlastavgift,felparkeringsavgift,
väganvändaravgift

vidäganderättsfråganskallprövningingående göras12. Hur av
registreringen

utländskauppgifterregistreraskörkortsregistretidet13. Kan om
nordiskatill dethemvistsittförläggerför dem permanentakörkort som

landet
falli såtidpunktvilkenvidskall ske,registreringOm-

registrerasdåskalluppgifterVilka- körkortutländsktkännedommyndigheten ettfår attHur om-
existerar

praktisktkörkortetimyndigheten rentfårHur tag-

uppgifterbelastningsuppgifter, dvs.fråganregleras omHur14. om
yrkestrañkregistrenochi körkorts-brott,begångna

dessakännedomyrkestrafikmyndighetemaochkörkorts-Får15. om
sättnågotpåterminal elleruppgifter via annat

registrenuppgifter iolikatilltillgånghar16. Vem
myndigheterförtillgångobegränsadellerBegränsad-
allmänhetenförobegränsad tillgångBegränsad eller-
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17. Hur regleras frågor samköming sambearbetningom av
registeruppgifter

Från vilka andra register hämtas uppgifter till trafikregistren-
Till vilka andra register lämnas uppgifter-

18. finansierasHur registerverksamheten

19. Finns det behov möjligheteroch till informationsutbyteett ettav
mellan de nordiska ländernas trafrkregister

20. vilkaFör ändamål används de nordiska trafikregistren, t.ex. som en
i trañksäkerhets- och miljöarbetetresurs

Är21. några reformer området på gångstörre

framställningenI nedan refereras kort förhållandena i de nordiska
länderna med utgångspunkt bl.a. i de vi erhöll på våra frågor.svar

harTexten därefter kompletterats, sedan utredningens sekreterare våren
deltagit1998 i det då hölls i Danmark.möte som

3.2.2 Danmark

Allmänt

I Danmark det Rigspolitichefen för denär som ansvarar
trafikadministrativa registerverksarnheten bil- och körkortsregistren
och står registeransvarig myndighet. Rigspolitichefen lyder i dettasom
hänseende under Faerdselsstyrelsen, i sin lyder under Trafik-tursom
ministeriet. Rigspolitichefen också ansvarig myndighet för kriminal-är
registret lyder i den egenskapen direkt under Justitieministeriet.men

Fordon registreras i Centralregisteret for Motorköretöjer. Löpande
registrering sker vid politiets motorkontorer. Statens Bilinspektion står
för fordonskontrollen och Inspektionen under tillsynstår av
Faerdselsstyrelsen.

Faerdselsloven den grundläggande författningen på vägtrafik-är
området. Den innehåller tekniska regler beträffande fordon,även
körkort Cirkulär eller instruktioner utfärdas ministeriema-m.m. av
Trafrkministeriet eller Justitieministeriet eller den underlydandeav-
myndigheten.

faerdselsloven finnsI också definitioner på de begrepp användssom
i lovbekendtgörelse den654 20 september offentliga1991nr. av om
myndigheters register, den övergripande författningen påärsom
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myndig-olikaförskall detbestämmelserdessregisterområdet. Enligt
myndighetsföreskrifter.finnasregisterheters

af916köretöjerafregistreringbekendtgörelseI mv. nrsynogom
fordons-reglerasregistreringsbekendtgörelsendecember 1997 --
och kanregistreringsärendenabeslutar iRigspolitietregistrering m.m.

registreringsbestämmelsema.undantag frånmedgeockså
hand implementeratEU-medlem eftergammalharDanmark som

fortfarandedockfinnslagstiftning. Deti sinEG-definitioner egen
inom EG-användsmed demintedeñntioner överensstämmer somsom

rätten.

Tillfällig registrering m.m.

bruketförhållandenbehandlar rörRegistretingsbekendtgörelsen avsom
får denhuvudregeln ärEnligt§§.114-118fordonutländska som

iregistreratfordonlandet köra ärinte inomDanmarki ettbosatt ensom
dock.finnsundantagVissa§.115statannan

utomlandsbrukartillfälligtochutomlands ettbosattdenFör ärsom
fordonetgällerturisttrafik,vanligdvs. attDanmark,fordon iregistrerat

intevederbörandelängeregistrering sådanskbrukaskan utan
faerdselsloven§finns i 76bestämmelserSådanai landet.folkbokförs

ibestämmelsermedregistreringsbekendtgörelsen, närmare§och 108
köretöjersudenlandskeapril 1993afbekendtgörelse 171 omnr.

Danmark.tiladgang
ikörasfordon inteinköptutlandetikanprivatimportVid ett

pröveskilter,s.k.användsställetiskyltar,utländskapåDanmark utan
begränsadförbl.a.användspröveskiltervarianter. Lösafinns i tvåsom

svenskapröveskilterfastaoch motsvararbesiktningsorgantillkörning
användningen.förintefinnstidsgränsersaluvagnsskyltar. Några
s.k.bestämmelsersärskildaocksåfinns graensenummer-Det om

119 §exportvagnsskyltarsvenskaplader, närmast motsvararsom
ikanSådanaavgiftsfria.registreringsbekendtgörelsen är gessommen

följande fall.
körasoch skallutlandet gränsen,översäljs tillfordonetNär

underfordonetanvändautländsk attägare ennär avseren
utlandet,ieventuellthärtillanslutningiochDanmarkivistelsetillfällig

eller
ellerutvandringmedsambandDanmark ibor inär sompersonen

tillfordonetmedtidlängreunderlandet att tafrånutflyttning avseren
utlandet.
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de fallI beskrivs under punkt får fordonet3 brukas i Danmarksom
under maximalt dagar direkt21 i anslutning till vederbörandeatt
lämnar landet.

Civilrättsliga förhållanden bilregistreti

I det danska Centralregisteret for Motorköretöjer registreras inte några
civilrättsliga inskränkningar i äganderätten till fordon. finnsDet iett
stället särskilt register, den s.k. Bilbogen, försett rättensom av
dommeren i Aarhus. registerDetta bygger frivillighetpå och där
registreras inskränkningar i förfoganderätten, till fordon.panträtt m.m.

fåFör registrera fordon i Centralregisteret for Motorköretöjeratt
krävs inte någon egentlig äganderättsutredning. Registreringsbevis för
fordonet skall dock företes. Beviset värdehandling utananses som en
vilket ägarbyte inte kan registreras. kontrollerasDet ocksåett att
fordonet ansvarsförsäkrat och det inte belastas med vägavgiftär att
eller motsvarande.

Körkortsregistret

Enligt den nämnda lovbekendtgörelse 654 denovan nr. av
september20 1991 offentliga myndigheters register skall det förom

olika myndigheters register finnas myndighetsföreskrifter. För det
danska körkortsregistret, centrale Körekortregister, finns sådanaDet
föreskrifter, utfärdats Justitieministeriet. Rigspolitichefen ärsom av
registeransvarig myndighet för detta.

registret antecknasI uppgifter körkort utfärdade danskom av
myndighet. Utländska körkort registeras alltså inte. finns dockDet

för särskilt anmärka det danska körkortet har utfärdatsutrymme att om
efter utbyte utländskt.ettav

Körkortsregistret innehåller uppgift förutom personuppgifter,om,
bl.a. körkortsnummer, utfärdandedag giltighetsdagrespektive sista för
körkortet, utfärdande myndighet, körkortsbehörigheter och datum när
dessa erhållits tidpunkt för eventuell återkallelse körkortet ochsamt av
myndighet beslutat denna.som om

Belastningsuppgifter finns i särskilt kriminalregister. Eftersomett
det myndighet för samtliga register påär samma som ansvarar
trafikområdet, såväl körkortsregistret bilregistret och kriminal-som
registret, kan polisen Rigspolitichefen fåpå enkelt relevantasättett
belastningsuppgifter i exempelvis körkortsärende.ett
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Tillgängligheten till registren m.m.

lovbekendt-idanska registerförandetreglerasSom nämnts avovan
författning,särskildmyndigheters register. Enoffentligagörelsen om

tillmotsvarighetdanskdataskyddsdirektiv, dvs.bygger på EU:s ensom
Danmark.dock inom kort i1998:204,personuppgiftslagen antas

ireglerasregistrenolikatill detillgångenDen närmare
registeruppgiftemaUtgångspunktenföreskrifter. ärmyndigheternas att
myndigheterförUndantagtillgängliga.allmänt görsinte är som

bådegällermyndighetsutövning. Dettaför sinuppgifternabehöver
bilregistret.och ikörkortsregistretiuppgifterna

ochyrkesmässig trafikförtillståndsmyndighetFaerdselsstyrelsen är
dock intefårStyrelsentillståndshavare.registerocksåför överett

belastnings-Rigspolitichefenfrånunderrättelserautomatiskt om
trañktillstånd.innehavarebeträffandeuppgifter av

uppgifterregistreradefåallmänheten skallförförutsättning utEn att
uppgiftentillsamtyckesittregistrerade attdenär att personen ger
uppgiftenfåbegärdenkan utUndantag attlämnas görasut. somom

registrerades intressedenintresse änha vägerbedöms tyngreett som
fåbegärdeninnebär utDet attinte lämnasuppgiften attut. somattav

med sin begäran.syftemåstealltidregisteruppgifter ettange
fall.vissaiendastförekommerregistrentillDirektåtkomst

iuppgiftervissatilldirektåtkomstförsäkringsbolagenExempelvis har
denmyndigheter, såsomandragäller någrabilregistret. Detsamma

NågonBilbogen.förAarhus,idommerenmyndighet, som
svenskadenmotsvarandebilhandeln,fördirektregistreringsrutin

inte.finnsordningen,
inamnteckningen utgörochkörkortsbildenUtlämnande av

tid,kortunderlagen förstörseftersomproblem,någotDanmark inte
raderasSamtidigtutfärdats.harkörkortetefter detveckor,femcirka att
danskatill deunderlagenför övrigtgällerdataunderlaget Detsammaut.

Rigspolitichefen.utfärdaskörkortenliksom avsompassen,
fallvissaskattefmansieras. ItrañkregisterverksamhetendanskaDen

vid störrelämnasuppgifter t.ex.avgifter ut,dock näruttas
myndigheter.andrabegärsuppgiftsuttag avsom

och påforskningsändamålochstatistikanvänds förTrañkregistren
miljöarbetet.iskalatid i mindre ävensenare

Vägtrafikregistrering1998:162SOU18-61217
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Finland3.2.3

Allmänt

Trafikministeriets forvalmingsområdeInom finns bl.a. Vägverket och
Fordonsförvaltningscentralen. tidigareDen Bilregistercentralen har år

ombildats delats i1996 och Fordonsförvaltningscentralen, ärupp som
ämbetsverk, och Finlands Bilbesiktning AB Suomenett

Autokatsastus, statsbolag.s.k. Förändringen motiveradesär ettsom av
konkurrensneutralitetsskäl.

Fordonsförvaltningscentralen såsom registerförare för självasvarar
registerverksamheten avseende vägtrafiken, dvs. förandet av
fordonsregistret och körkortsregistret. Vidare Fordons-ansvarar
förvaltningscentralen för myndighetsutövningen i samband med

fordon forregistreringen tillsynen bilbesiktningenöversamtav svarar
och bilskoloma. Fordonsförvaltningscentralen har också ytterligare
myndighetsuppgifter forvaltningskaraktär har handoch vissaav om
beskattningsuppgifter, nämligen fordonsskatt densom motsvarar
svenska fordonsskatten, dieselskatt försäljningsskattoch bilskatt en
eller accis, dvs. engångsskatt.en

Fordonsförvaltningscentralen har befogenhet stå för vissatt nomi-
givning, dvs. föreskrifter.utge

huvudsakliga författningarna på trafikregisteromrâdetDe är
vägtrafiklagen, registreringsförordningen, besiktningsförordningen,
körkortsförordningen, förordningen fordons konstruktion ochom

lagen vägtrafikens datasystem, lagen koncession förutrustning, om om
fordon, förordningenbesiktning och registrering lagen ochav om

trafkförsälcring fordonsskatte-de olika skattelagama, nämligensamt
dieselskattelagenlagen, och bilskattelagen.

Vägtrafiklagen och registreringsförordningen självareglerar regi-
streringsförfarandet. Enligt bestämmelserna importören ochär
tillverkaren fordon dettas och innehavare skyldigaägareett samt attav
till den för fordonsregistret eller har koncession för besiktningsom som
och registrering fordon anmäla registeruppgiftema ändringar isamtav
dessa.

vägtrafikens datasystem innehåller de grundläggandeLagen om
handhasregisterbestämmelsema. för vägtrafikenDatasystemet av

Fordonsförvaltningscentralen registeransvarig. datasystemet förI
fårvägtrafiken registreras personuppgifter och uppgifter juridiskaom

personer.
finns författning definitionerinte någon särskild med deDet som

förekommer författningsregleringen flestai för vägtrafiken, deutan



Internationellajämförelser 1951998:162SOU

dessmedvägtrafiklagenbaserasförordningarnaaktuella
terminologi.

harmoniseringregelverktill EG:sförhållandet ärgällerdetNär
ochbestämmelsertekniskafordonensbeträffandegenomförd närmast

körkortsförordningen.

Tillfällig registrering m.m.

ifordonbrukandetillfälligtbestämmelseri FinlandfinnsDet avom
bilskattelagenoch i46-56 §§ochregistreringsförordningen 3 8-41

m.fl., fårturisterutomlands, dvs.fast bosatt§. Denoch 322 § ärsom
år.under högstfordonutländskt ettanvändatillfälligtFinlandi ett

med högsttiddennaförlängaansökan ettkanDistriktstullkammare

ar.
användadärinteFinland fåri ettbosattfastEn ärperson som

får hyraintemedborgarefinskinnebärfordon. Detutländskt attt.ex. en
fastMedFinland.rörelse isindet ianvändaochi Sverigefordonett

landet iivistelseibilskattelagendefinitionenenligtbosättning avses
år.dagarminst 185 per

dit förfordonoch föra inFinlandsig ibosätta ettDen attavsersom
inom 30Finlandiregistreringförfordonetanmälaskallbrukeget

dagar.
brukbilhandelnssaluvagnslicensbestämmelsernasvenskaDe om

reglernao.d.provkörningföri lager motsvarasfordon omavav
ochföretagbeviljasProvnummerskyltama ettprovnummerskyltar.

fordonet.intealltsåföljer
s.k.utfärdaslandetförasförförvärvasfordon att utFör ursom

undergälltharförutexportregistreringsintyg,och.exportskyltar som
år.gällatillsträckts ettjuni 1997 attdentiden har l utdagar. Den60

vidregistreringtillfälliginterimslicensenmotsvarandeNågot system
hellerinteliksomintefinnsregistreringslutliginförprivatimport

ochmedborgareutländskför fordonturistvagnslicens ägs av ensom
körtillståndbestämmelsernaSåväli landet.tillfälligtbrukas om

fordonbrukandefordon ettavställtbrukandetillfälligt ett avsomav
med s.k.ordningenunderfallerbesiktningsorgantillkörningför ett

transportskyltar.ellerförflyttningsskyltar
vissaochökatÄven EU-fordonprivatimportenharFinlandi av

igjortsharjanuari 1997,den 1gäller sedanändringar, som
in iFordonetbegagnade bilar. tasimportbestämmelserna avom

förflyttningsskyltar,finskaellerexportskyltarutländskamedFinland
ansökan.eftertullmyndighetenhoserhållaskansom
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finskt fordon trañkförsäkratEtt måste för få registreras. Detattvara
finns antal fordon den anledningen oregistrerade. Vidärett som av
avregistrering lämnas skyltarna in till registreringsmyndigheten.

Civilrättsliga förhållanden bilregistreti

det gäller registrering uppgifter civilrättsligNär vissa ochnaturav av
liknande trafikregistreni såsom uppgifter inskränktom-
förfoganderätt, leasing eller avbetalningsköp sådanakan nämnas att-
uppgifter saknas i finska trafikregister. Uppgiften fordon äratt ett

antecknas dock efter underrättelse från utmätningsmyndigheten.utmätt
Anteckningen har inte någon rättsverkan.

Följande rättsverkningar knutna till registrering i fordonsregistret,är
nämligen betalningsansvar för felparkeringsavgift, överlastavgift,
dieselskatt, bilskatt och fordonsskatt. Betalningsansvaret omfattar även
den obligatoriska trafikförsäkringen den frivilliga bilförsäkringen.och

fakturerasBåda försäkringsbolagen grundval uppgifterna iav av
fordonsregistret.

det gäller vid registreringenNär prövningen äganderättsfråganav
gäller utredning beträffandemåste ha tillbörligägarenatt en

betyderäganderätten 12 § registreringsförordningen. praktiken detI
måste ha skriftlig utredning visar äganderätten frånägarenatt en som

den siste antecknad i fordonsregistret eller från den sisteägare ärsom
utländske då tillräckligt vid fordonsöverlåtelseägaren. Det är att en

godtrosförvärv skallkontrollera fordonsregistret förmot att ett
föreligga.

registret endast den verklige antecknad såsomI är ägaren ägare.
registreradeller avbetalningsköparen endast såsomLeasetagaren är

innehavare fordonet. framgår registreringsförordningen.Dettaav av
kan meddelas ifinns med s.k. bilinteckning,Det ett system som

fordon.tunga

Körkortsregistret

tillstånd förPolisen, Inrikesministeriet, beviljarundersorterarsom
Registeransvarigerhållande körkort vägtrafiklagens 70 § l mom..av

Fordonsförvaltningscentralen. Körkorts-för körkortsregistret är
körkortsförordningenregistrets innehåll behandlas i kap.9 48§

7.9.l990/845.
körkortstillstånd, deregistreras ansökerDär den somsom om

för eller harinnehar körrätt körrättslösa misstänkssamt personer som
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för vissapåföljderStraff och andratrafikbrott.tillskyldigagjort sig
i frågaregistrerasUppgift ordningsböterockså.registrerasbrott omom

alltsåförekommerregistrethastighetsbegränsning. Iöverträdelse av
belastningsuppgifter.och vissakörkortsuppgifterpersonuppgifter,

hademuppgifterockså införs utan attkörkortsregistretI somom
trafikbrott.främsttill vissa brott,skyldigasiggjortharkörrätt

körkortutländsktinnehavarenuppgifterförs in ettregistretI avom
iantecknasbrott.vissa Detförhar dömtsFinlandhan iendast om
imeddelatskörförbud harochbeviljatsharkörkortetvilken stat om

eller EES-stat.imedlemsstaterEU:snågon enannan av
yrkestrafikregister övernågotFinland inteifinnsDet

yrkestrafiken.inomtillståndshavare

tillTillgängligheten registren m.m.

frågaoffentligt. Iprincip inteiKörkortsregistret somär personerom
ellerbrottuppgifterskallkörkortsregistretregistrerade ifinns om

körrättenkörförbud ellertillfälligtkörförbud, attbrott,misstänkt om
uppgifter tilldock lämnasfårregistrethemliga. Ur uthållasupphörthar

tillbl.a.nämligenmyndigheter,vissa
förgränsbevakningsmyndigheternaochtull-polisen samt- förtrañktillståndochkörrätt samtgällerärendenbehandling somav

personuppgifter,kontroll av
behandlingfördomstolarnaochåklagarmyndighetematill av-

till körrätt,ansluterärenden som
ärendenbehandlingförtrafiktillståndsmyndighetematill somav-

trañktillstånd,återkallandeochbeviljandetillhänför sig av
medlems-Åland, unionensEuropeiskaipåmyndigheterdetill- samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskatill avtaletiellerstater om

behövssåvitt detkörkortsärendenbehandlaranslutnaEES stater som
kontrollåtgärder,enstakaeller förkörkortsärendenbehandlingenför av

ellerforskningvetenskapligförmyndighetertill vissa-
statistikföring.

belastningsuppgiftertilltillgångobegränsadmyndighet harIngen
denuppgifterdetillendasttillgångharmyndighetvarje somutan
påRättsregistercentralenlämnasverksamhet. Deför sin utbehöver av

datasystem.vägtrañkenslagenelektronisk 13 §väg, om
körkortsregistretutdragdessutomkanprivatperson ettEn urgenom

ochsjälvgäller honomregistretuppgifter från somfå sådana som
förfordon,framförandetillansluterutbildningförbehövs avsom

gällerärendeeller för någotyrkesverksamhet annatinledande somav
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körkort eller körrätt. När uppgifter begärs skall det ändamål förut
vilket uppgifterna behövs och antecknas i utdraget.uppges

Frågor gäller samköming register regleras i lagensom av om
vägtrafikens datasystem. Till trafikregistren hämtas uppgifter från en
rad olika register, såsom polisens register, befolkningsregistret,
rättsregistret, trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolagen och
tullen.

Fordonsregistret offentligt ochär uppgifter från registret lämnas till
rad olika myndigheter. Det gäller polisen, besiktningsföretagen,en t.ex.

bilåterförsäljarna genom direktregistreringsrutin, trafikförsäkrings-en
föreningen, trafikförsäkringsbolagen, tullen, åklagama och
domstolarna, bilimportörema, den myndighet har handsom om
parkeringsövervakningen 57§ registreringsforordningen. Uppgifter
lämnas med vissa restriktioner till privata företag.även Uppgift om
personbeteckning, dvs. lämnas dock inte ut.personnummer,

En rad olika sökbegrepp och -kombinationer tillåts i fordons-
registret, exempelvis chassinummer och registreringsnummer. Sökning
på viss fordonsinnehav får dock inte ske.en persons

Övriga frågor

Registerverksamheten finansieras med avgifter enligt självkostnads-
principen. Det har i praktiken inneburit avgifterna för rad tjänsteratt en
på tid har kunnat sänkas.senare

Trafikregistren i Finland används för främjandeäven av
trafiksäkerheten. Registeruppgiftema används också för minska deatt
miljöskador fordonen orsakar.som

Beskattningen fordon baserar sig huvudsakligen bilskattelagenav
1482/94, alltså reglerar försäljningsskatt, accis. Bilskattensom en en
måste betalas innan eller paketbil eller någon bilen person- annan

Årligenunder 875 kgl kan registreras. uppbärs också dieselskatt fören
dieseldrivna fordon och för de flesta övriga fordonsslag årligen
fordonsskatt, dvs. bruksskatt. En lag fordonsskatt trädde ien ny om
kraft den 31 januari 1997.

Ledningen och övervakningen fordonsbeskattningen ankommerav
på Skattestyrelsen, medan Fordonsförvaltningscentralen sköter
debitering och indrivning och beslutar skattebefrielse förom
handikappade. Skatt erläggs för i fordonsregistret antecknade fordon
och för fordon borde ha registrerats. Fordon för bruktemporärt ärsom
obeskattade, nämligen fordon med tullskyltar, med tillfälliga skyltar
och med transferskyltar.
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medutvecklingsarbetepågårvägtrafikområdetPå ett
ochställning,körkortsregistretsutredsfordonsskatten. Därutöver

ellermyndighetcivilförasskallregistretdiskuteras avenavom
frånkörkortsregistretvill föraInrikesministeriet överpolisen.
denpoliseneftersompolisen,till ärFordonsförvaltningscentralen

förfrågningama.cirka 96registretanvändaren procentstörsta avav
hänvisarochkörkortsregistretbehållavillFordonsförvaltningscentralen

andrafördärviddenregisterförare och ävensakkunskap atttill sin som
register.

Island3.2.4

Allmänt

tilldenoch förtregisterverksamheten överbolagiseratIsland har
drivsnärvarandeförRegistreringskontoret,Skráningarstofan, dvs. som

isländskadetförregisterorganochaktiebolagsform äri som
förslag1998dock våren statenattföreligger ettbilregistret. Det om
Registreringskontoretmyndigheten.ägandetfulladetskall överta av

be-efterharRegistreringskontoretJustitieministeriet.underlyder
sittarbetsregler förs.k.ministerietmyndigande från rätt utatt ge

fordons-År inomkonkurrensinfördes friverksamhetsområde. 1995
besiktningsföretag.privatai dagfinnsoch detbesiktningsområdet tre

körkortsmyndighet.Justitieministeriet,underställd ärocksåPolisen,
detskallRegistreringskontoret ävenöverpå tadock planerfinnsDet att
blirregistrenochbrukidatasystemmedsambandi tasregistret att nya

viatillgängliga Internet.
såsomregistreras,vidarekommerförhållandenytterligare attradEn

dock inteårsmodell kommerUppgiftfordon.skadadeuppgift omom
fordonförinförsavregistreringAutomatiskregistreras.längre somatt

år.underbesiktigatsharinte tre
reglerasförordningarantalochtrafiklagenisländska ettdenI

fordonBeskattningenfordon.besiktningregistrering, avm.m. av
skatteområdet.författningar påiregleras

fulliintevägtrafikområdetpå äranvändsdefinitionerDe som
skatteområdet.förgällerdefinitionermed deöverensstämmelse som

användsdemtillanpassadefullthellerinteDeñnitionema utär som
EG-rätten.inom
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Tillfällig registrering m. m.

Utlänningar har föra fordonrätt registreradeatt i andraär länder,som
dvs. i vanlig turisttrañk, med stöd körtillstånd.ett temporärt Ettav
sådant utfärdas tullmyndigheten och gäller månad. Giltighetstidenav en
kan efter särskild ansökan förlängas med månader i docken tre taget,
högst tolv månader. Körtillstånd till den fordonsägare ellerges
innehavare har varit bosatt utomlands under minst tolv månadersom
och det krävs vidare fordonet registrerat iatt är land och harett annat

giltig försäkring.en
Förordningen tillfälligt bruk reglerar föra tillfälligträtten attom

registrerade fordon på Island. Giltighetstiden månadär meden
möjlighet till förlängning efter ansökan, dock med högst tolv månader.
Detta gäller endast för fordon, aldrig har varit registrerade. Ennya som
ytterligare förutsättning harär varit bosattatt ägaren utomlands under
minst tolv månader. Vid denna form tillfällig registrering tilldelasav
fordonet s.k. exportskyltar. Dessa bestämmelser tillämpas mycket
sällan.

En form tillfällig registrering används vid privatimportannan av av
fordon. Därvid tilldelas fordonet s.k. pröveskyltar, avseddaär attsom
användas för körning från tullen till besiktningsorganet och för s.k.
provkörning. Importören kan flytta pröveskyltama mellan olika fordon
och försäkringen gäller då för det fordon vid viss tidpunkt harsom en
skyltarna. Pröveskyltama används också saluvagnsskyltar.som

Sedan importen begagnade fordon ökat har missbruketav av
pröveskyltama blivit problem, eftersom skyltarnaett används i trafik på
fordon inte har registreringsbesiktigats.som

Något institut motsvarande det svenska körtillståndet finns inte. Ett
avställt fordon får köras de tidigare registreringsskyltama under
förutsättning skriverägaren förbindelseatt fordonet endastatten om
körs till besiktningsorganet.

Civilrättsliga förhållanden bilregistreti

I det isländska bilregistret registreras såväl innehavareägare ochsom
båda på registerutdraget.anges

finnsDet kopplingar mellan bilregistret och andra register.typer av
Fordonsinnehav registreras dock endast i bilregistret, men
informationen åtkomlig frånär antal andra offentliga register.ett Detta
gäller försäkringsregistret, först.ex. efter överenskommelse mellansom
försäkringsbolagen, och utvisar fordonet försäkrat.att, är Avsom
fordonsskatteregistret framgår fordonsskatten betald.är Ettom
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obetald skattfinnsdetbilregistretiregistrerasinteägarbyte kan om
fordonet.belastarsom

Vidägarbyte.anmälaskyldighetharköparesäljare och ettBåde att
beträffandeägarförhållandenadealltidkontrolleras rättaregistreringen

fordonbegagnadeimporteradenyregistreringVidfordonet. av
dockägarförhållandena. Importören ärintedäremotkontrolleras

registreringsbeviset.utländskadetföreteskyldig att

Körkortsregistret

förordningkörkortsregister. Ennågotförtsnyligen intetills heltharDet
harkörkortshavareregisterochbeslutatsdock överharkörkort ettom

polisen.hosbyggts upp
inte.förekommerkörkortutländskaregistreringNågon av

tillTillgängligheten register m. m.

tilltillgångobegränsadhafthittillsallmänhet harochmyndigheterBåde
viadirektåtkomstgälltharDetta ävenbilregistret.iuppgifterna

myndighetertilllämnatsocksåharRegisterutskrift påterminal. papper
ändamål.kommersiellaförbl.a.allmänhetoch

föreskrifterDatanämndenhar utår 1997 gettUnder omnya
lämnatillåtetinte utregisteruppgifter. Det attärutlämnande numeraav

uppgiftexempelvisregistreradesdenuppgifter via ompersonnummer,
Även försäljningtillmöjligheternafordonsinnehav.viss avpersonsen

dockharBilhandelnåt.harreklamändamålför stramatsuppgifter
bilregistret.tilldirektåtkomstfortfarande

förbehålletkörkortsregistretnyinrättade ärtill detTillgången
tillgångNågonregistret.förmyndighetdenalltsåpolisen, är somsom

inte.privatpersonerellermyndigheterandraför ges
bilregistretTilldatalagen.allmännai denreglerasRegisterfrågoma

befolknings-såsomregister,myndighetersandrafrånuppgifterhämtas
hosochSkattemyndighetenhosregisterandraregistret,

tullmyndigheten.
registreringf°arpersonuppgifterlagsärskildEnligt avomen

Datanämnden.tillståndskeinteuppgifterkänsliga utan av
bestämsstorlekavgifter,medfinansierasRegisterverksamheten vars

Avgifternasjälvkostnadsprincipen.påoch byggerJustitieministerietav
Registreringskontoret.hosstannar

register överfungerafrämst ettändamålBilregistrets attär som
förbasdockanvänds ävenDetderasfordon och ägare.befintliga som
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tullklarering och beskattning fordon för registreringsamtav av
fordonsförsäkring. De besiktningsuppgifter finns används ocksåsom
för allmänt höja trafiksäkerheten.att rent

3.2.5 Norge

Allmänt

Den grundläggande norska författningen på området vegtrafiklovenär
den 18 juni 1965 innehåller bestämmelser trafikregler,av nr som om

fordon, förares behörighet Därutöver regleras vissa förhållanden im.m.
bilansvarsloven och avgiftsloven. Föreskrifter meddelas av
Samferdselsdepartementet eller Vegdirektoratet. Vegdirektoratet är
registermyndighet för motorvognregistret.

Det finns inte någon särskild författning behandlarsom
registerfrågoma och inte heller någon förordningseparat som
innehåller de definitioner används i vägtrafiksammanhang. Toll-som

avgiftsdirektoratet, under Finansdepartementet, föreskrifterog utger
beskattningsförhållanden.rörsom

Under år 1995 genomfördes förändringar främst tekniskaav
definitioner för nå överensstämmelse medatt motsvarande definitioner
i EG:s regelverk. Detta har medfört registerutdrag frånatt ett
bilregistret utvisar både gamla och definitioner parallellt.nya

Tillfällig registrering m. m.

Vegtrafikloven föreskriver registreringsplikt för motorfordon. I
Forskrift bruk kjöretöy den januari25 1990 92, utfärdadom av av nr.

Samferdselsdepartementet, regleras de villkoren förnärmareav
registrering Registreringsplikten gäller motorfordon ochm.m.
släpvagnar kap. 2 § 2-1. Fordon registreras fordonFörägaren. ett

sålt med förbehållär återtaganderätt för säljaren köparensom om anses
och vid leasingägare leasegivaren § 2-2.ägare Detsom anses som

innebär avbetalningssäljaren föratt skydda sin återtaganderätt måsteatt
anmäla köpet till det särskilda lösöreregistret, nedan.se

Vid anmälan registrering skall fordonet godkäntom vara- av
biltilsynet eller typgodkänt Vegdirektoratet. Bevis tull ochattav om
avgifter i förekommande fall har betalats, bevis trafikförsäkringom

identitetshandling för krävs.samt ägaren
I Norge finns två huvudtyper registrering, ordinaer registreringav

och saerskilt registrering. Ordinaer registrering förstsker och främst
med de vanliga vita skyltarna med bokstavs- ochsvarta
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registrerafå ettskyltar. För attharVarebiler grönasifferkombinationer.
Fordonetuppfyllda.tekniska kravskall vissavarebilfordon varasom

skalllastutrymmetochradhögstmed säten varaf°ar utrustat envara
väsentligtharVarebilerskiljevägg.fastmedfrånavskilt sätena en

oberoendeengångsavgift typimportavgift är avlägre avmycket som
personbilar.registrering än

skallintefordonpåanvändasfårskyltarAnnleggskilter svarta som
såsomområden,särskildainomendastallmän vägbrukas utan

påregistreradefordon ärdeHuvuddelenflygplatser. somav
Samtligamer.ellerkg500totalvikt 3lastbilaranleggskilter är

fordonstyper änandraimportavgiften. Förfrånbefriadelastbilar är
anleggskiltpåregistrerasfordonAllaimportavgift.betalaslastbil som

årsavgift.frånbefriadeär
kanlandetibruktillfälligtförregistreringSaerskilt motorvognav
ochregistreradevarithartidigareintefordonbeträffandeske somnya

registreringSaerskiltsådanadministrerarPolitieti Norge.köptssom
turistvognskekanregistreringSaerskilti Norge. somolikasju orter

vistatsharintemedborgareutländskaförårundergiltig somettärsom
norskaförochtvå årendeundermånader senastelandet äni sexmer

Saerskiltåren.tvådeutomlands senastevistatsharmedborgare som
giltighetstidföreksportvognskekanregistrering enäven som

sökandeforvistelseorttidigare avserår somutomlands oavsettettav
endasti NorgegällerRegistreringenlandet.fordonetföra utatt ur

dagar.under 14
s.k.föreskrifter rörharFinansdepartementet gett ut som

fåi Norgelandet. Förfordon inom attbrukandetillfälligtbruk, dvs. av
omfattarbruksådantskyltarutländskamedfordonköra ett -

utomlands.bosattvederbörande ärkrävsturisttrafik-all attexempelvis
år.huvudregelnenligt ettbruksådantför ärTidsgränsen

demonstrerasprovköras,flyttas,kanfordonregistreringspliktigtEtt
dåskallregistrerat varabesiktningtill att menköras utaneller vara
brukForskrift2-6.enligt§prövekjennemerke avoms.k.medförsett
angivnasärskiltendastalltså92. Det1990 ärjan.25denkjöretöy nrav

deutfärdar närmareVegdirektoratettillåts.kömingar som
prövekjennemerke.bestämmelserna om

ellerdagsprövekjennemerkeantingenkanPrövekjennemerke vara
tillfälligvidanvändsDagsprövekjennemerkeårsprövekjennemerke.

dagartill motunder treNorgeinom engällerregistrering ensom
Eftergiltighetsdag.kronor60närvarande enföravgift,särskild per

perioder. Detytterligareföransökan göraskantredagarsperiod nyen
dagsprövekjenne-antaletforgränsbortrenågonalltså intefinns

endastiliggerbegränsningen attföljd,användas i utankanmerker som
iingårfordonsförsäkringsärskildtillåts. Enkömingarangivnavissa
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avgiften. Ansökan hos Biltilsynet lydergörs under Statenssom
och har rikstäckande lokala stationer, cirkaett nät i70vegvesen som av

hela landet. Vid ansökan fylls i särskild kjöreseddel, skallen som
medföras vid färd och skall innehålla uppgifter körsträcka ochsom om
syfte med körningen.

Dagsprövekjennemerke kan användas vid privatimportt.ex. av
fordon. Registreringen beviljas efter ansökan före inresan till Norge
och fordonsägaren erhåller tillfälliga skyltar utförda i röd plastfolie
med text klistras fordonetpå vid insvart i landet.som passagen
Skyltama gäller då för färd till besiktning och intill dess fordonetatt
har registrerats.

Prövekjennemerke kan med stöd den nordiska överens-av
kommelsen från 1985 se avsnitt ll användas för färd i övriga
nordiska länder, från tysk-danska och för färdt.ex. gränsen genom
Sverige till Norge vid privatimport fordon från Tyskland.ettav

Årsprövekjennemerke kan användas bilfinnor vid sådanaav
särskilda körningar och alltså den svenskanämnts motsvararsom ovan
saluvagnslicensen. Bestämmelserna årsprövekjennemerkeom
begränsar inte antalet sådana kjennemerker bilfirma, utanper en
bedömning biltilsynet vidgörs ansökan ytterligareav en ny om
kjennemerker. varjeFör körning skall körsedel fyllas i och medförasen
vid färd. Skyltama utförs i röd plåt med vit hängsoch på fordonettext
vid användningen.

Rätten få prövekjennemerke inte absolutatt kan vidut ett är utan
överträdelse bestämmelserna dras in för viss tid eller för alltid.av
Biltilsynet kan också avslå ansökan för den tidigare har gjorten som
sig skyldig till överträdelse.en

finnsDet också särskilda registrering särskilda regi-typer av
streringsskyltar för militära fordon, för fordon äldre 30 årär änsom

för diplomatfordon.samt
Provisoriska registreringsskyltar finns inte. skylt harOm förstörtsen

eller förkommit beställer fordonsägaren skyltar hos biltilsynet ochnya
han får under den tiden normalt cirka timmar det48 tar attsom-
framställa skyltar och skicka dem till fordonet.inte brukaägarennya -

Det norska Stortinget fattar årligen i december beslut om
fordonsrelaterade avgifter, i stället för mervärdesskatt. Toll-tas utsom
och avgiftsdirektoratet administrerar avgifterna. olikaDessa slagär av
och generellt gäller avgifterna mycket höga i jämförelse medatt är t.ex.
svenska förhållanden. Försöken komma undan fordonsavgiftemaatt
och köra på andra länders skyltar, i gränstraktema till Sverige,t.ex. är
därför många.

de flestaFör fordonsgrupper, med undantag lastbilar, skall det,av
såsom framgått vid införsel till Norge betalas engångsavgift.ovan, en
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betalasengångsavgiftenregistreras attutanfordonhindra attFör att
fordonförgarderingsavgift uttasoppbyggingsavgift somfinns en

ellerbegagnadebyggtsdvs.landet,i avuppstått sammansom
delar.importerade

beräknasomregistreringsavgift,betalas somägaröverlåtelseVid en
uppgårdenhög;ägarbytevid ärAvgiftenvikt.ochålderfordonetsefter

personbil.relativtförkronor00010drygttill nyen
totalvikttillåtenmedfordondeförårsavgiftÅrligen enuttas en

år.varjejanuariden lregistreradefinns12under perton som
helt årför oavsettutgår15denbetalasskall senast mars,Avgiften, som

sedaninteskeråterbetalningnågonochöverlåtelsetidpunkteventuell
skrotats.harfordongällerundantagetEnda somsålts.harfordonett

varjeförkontrollmärken ettut,tvåsändsbetalasavgiftenNär
kronor.norskatill 7051avgiftenuppgick1997registreringsskylt. För

ställetibetalas12totalvikt tonövertillåtenmedfordonFör tunga en
Avgiften,släp.förtilläggjämtevektårsavgift, ettåretgångertvå enom

miniminivå, ärvisstilluppgåskallochEES-avtalet enbyggersom
vikt.efterdifferentierad

närvarandeförskrotningspremie,dvs.vrakpantavgift, somEn en
äldreetttill närägarenbetalas statenkronor,1000tilluppgår av

skrotas.fordon

bilregistretförhållanden iCivilrättsliga

trafikadministrativadeiinteregistrerasförhållandenCivilrättsliga
områden.andraregisteriregistren utan

Ileasing-fordonets ägare.bilregistretmotorvognregistret angesI
ianmärkning görsEnregistreras.leasegivarendetfallen är som

registre-påintedenneleasetagare, synsär menregistret somvemom
vissaochpolisenförendasttillgängliguppgiften ärringsbeviset, utan

inte.huvud tagetregisteras överAvbetalningsköpmyndigheter.andra
Enverkan.rättsligingenharmotorvognregistretiRegistreringen

därför avgörasfårfordontilläganderätten etttvåmellantvist parter om
frågaiendasträttsverkan omharRegistreringencivilrättslig väg. enpå

intedäremotbilavgifter,ochfordonsskattför renabetalningsansvaret
brukande-ochAvskyltningmotsvarande.ellerfelparkeringsavgiftför

betalas.intebilavgifternaföljdenblirförbud om
dellösöreregistret ärs.k. avdet enregister, somsärskiltfinnsDet ett

Norge,idenBrönnöysund ortär norraBrönnöysundregistrenes.k.de
registreraslösöreregistretIförs.fysisktregistren rentdär

fordontilläganderätten ettiinskränkningarandraochavbetalningsköp
registretiSökninggebyr.avgiftsärskildsaklös moteller enannan



206 Internationella jämförelser SOU 1998: 62l

kan ske med hjälp registreringsnummer eller ellerav person-
organisationsnummer. Det innebär den presumtive köparenatt måste
kontrollera i två olika register för säker på det fordonatt hanattvara

köpa inte belastatatt medär någon inskränkning.avser Ett intyg eller
s.k. förekomstenattest belastningar kan utfärdasen om registretav av

på begäran och särskild avgift.mot Registreringen lösöreregistretien
har civilrättslig verkan.

Säljare och köpare solidarisktär ansvariga för bilavgiftema. Såväl
säljaren köparen skyldigaär anmäla äganderättsövergångattsom en
inom dagar. När säljarentre gjort anmälan går han fri från vidareen
ägaransvar fordonet.rörsom

Körkortsregistret

Beträffande det norska förerkortregisteret finns inte några specificerade
bestämmelser utöver brukarhandledning för registennyndig-en
hetens interna bruk. I förerkortregisteret registreras personuppgifter,

och körkortetnär utställt, giltighetstid,är särskilda villkorvar t.ex.
glasögon, dupletter förerkortet har tillverkats och i så fall hurom av
många, utbyte har skett till eller från utländskt körkortom ett samt
ytterligare antal uppgifter. Den januariett l 1998 har i Norge som en
EU-anpassning införts förerkort i bankkortsformat,ett nytt som

samtliga EES-länder.accepteras Förerkortet används for utvisaav att
forarbehörigheter också legitimationshandling. ochI medmen som
införandet det förerkortet förs ytterligare antal uppgifter in iav nya ett
forerkortregisteret.

detNär gäller belastningsuppgifter norska körkortshavarerörsom
anmäler polisen till körkortsmyndigheten inskränkning elleratt en
anmärkning finns beträffande körkort och vilken bestämmelseett som
har överträtts.

I det norska körkortsregistret inte några uppgiftertas om
utländska körkort innehavarenänannat utländskt körkortettom av
byter det norskt. Belastningsuppgifterut mot ett utländskarörsom
körkortshavare registreras därmed inte heller.

Något centralt yrkestrañkregister finns inte i Norge,ännu även om
det pågår diskussion lägga sådant register.att Varjeen ettom upp
fylke, dvs. närmast landsting eller länett enligt svenskaett
förhållanden, för register de tillståndshavareett eget över finns isom
fylket.
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tillTillgängligheten registren m.m.

DatatillsynetfråntillståndkrävsregisterlagensärskildaEnligt den om
inteRegisteruppgiftema ärkörkortshavare.registerförafåför överatt

körkortshavarevederbörande ärendastuppgift lämnasoffentliga, om
eller inte.

månaderförstörskörkortstillverkningen treförgrundkortets.k.Det
uppgift iUtlämnandeframställts.harkörkortetsjälvadetefter avatt

lagringstiden.underintemedgesgrundkortet
myndighetervissatilllämnasmotorvognregistreti utUppgifterna

vägtullmyndigheten.exempelvisregisteruppgiftema,har nytta avsom
fallenskildaoch iförsäkringsbolagentillocksålämnasuppgifterVissa

dock intelämnasregistreradesDenprivatpersoner.till personnummer
bruk,kommersielltförmassutskrifterlämnasheller utInteut.

reklamändamål.förexempelvis
registeruppgiftersambearbetningfrågangällerdetNär avom

tillregistersinafrånuppgiftertullmyndighetenexempelvislämnar
folkeregistret.frånhämtasPersonuppgiftermotorvognregistret.

motorvognregistretfrånuppgifteri sinlämnar turStatens vegvesen
exempelvisuppgifterna,förhar brukmyndigheterolikaradtill somen

Denmyndigheterna.militäradeochskattemyndighetema
kommersiellaförf°ar lämnasuppgifter inte utfinnsbegränsningen att
försäljnings-vidanvändasförbilbranschentill attändamål, t.ex.

motsvarande.ellerkampanjer
gåravgifter utskattefinansieras. De tasRegisterverksamheten som

isvängning attdock skett motharDetstatskassan.in iföljaktligen en
projekt.konkretafinansieraföravgiftergebyr attgradhögre ta ut

överenskommelserInternationella3.3 m.m.

gällandedvs.överenskommelser, ärmultilateralaradfinns somDet en
gällandedvs.överenskommelser,bilateralaochfleramellan stater,

tvåmellan stater.
dignitetallmänhetiharöverenskommelser avMultilaterala

inomtillämpasigåtar attregelsystemdvs. staternakonventioner, som
internationellainombeslutasKonventionernaområde. organ.visstett

CEMTför Europa,kommissionFN:sECE,kandessaBland nämnas
Inter-och ILOTransportministerkonferensenEuropeiskaDen

arbetsorganisationen.nationella
januariden lEU,unionen,Europeiskatillanslutit sigSverigeSedan
Sverigeavtalbilateralaframför deföreträdeEG-rättenhar som1995,

medträffatSverigeavtalSådanamedlemsstater.andramedingått som
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tredje land, dvs.ett sådana länder inte gemenskapsmedlemmar,ärsom
gäller fullt de avtalsslutandeut länderna emellan. Om sådant avtalett
strider EG-rätten kanmot Sverige dock förpliktat få till ståndattvara

omförhandling avtalet.en av
1949 års Genévekonvention SÖrörande vägtrafik 1952:66 trädde

för Sveriges del i kraft 1952. Konventionen innehåller regler hurom
fordon tekniskt skall konstruerade för få framföras i deatt tillvara
konventionen anslutna internationellastaterna, trafikregler,
bestämmelser registreringsbevis, internationella körkortom om samt
andra bestämmelser för skall upplåtaatt sinastaterna territorier for
internationell vägtrafik.

1968 års Wienkonvention SÖvägtrañk 1989:1, trädde iom som
kraft år 1977 och Wienkonventionen år vägmärken ochsamma om

SÖsignaler 1989:2, med ikraftträdande år 1978, till delersätter stor
Genevekonventionen. Wienkonventionen vägtrafik innehållerom
förutom vägtrafikregler krav påäven registrering och teknisk standard

de till konventionen anslutna länderna bör ställasom fordonpå som
används i internationell trafik. Konventionen innehåller också
bestämmelser internationella körkort. Syftet med konventionenom är

underlätta den internationellaatt vägtrafiken och förbättra vägsäker-
heten antagandet enhetliga trafikregler.genom av

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg,
ÖsterrikeSverige, Tyskland och avtalsslutandeär medan Italien,parter,

,Portugal, Spanien och Storbritannien har lskrivit under intemen
ratificerat konventionen. EU inte avtalsslutandeär part.en

Mellan de nordiska länderna, Danmark, Finland, Norge och Sverige,
finns överenskommelse ömsesidigt godkännanderören körkortsom av

SÖoch registrering fordon 1985:91. Se vidare avsnitt 11.2.av

3.4 Något registreringsbevis ochom

registreringsbestämmelser för fordon
i EU:s medlemsländerm.m.

3.4.1 Registreringsbevis

De nuvarande registreringsbevisen för motorfordon och deras
släpfordon utarbetas varje medlemsstat inom EU för sig och skiljerav
sig för närvarande mycket från till Dessa skillnaderstaten en annan.

framförrör allt antalet dokument utfärdas, deras utseende ochsom
deras innehåll.
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registrerings-bestämmelsernainternationellabefintliga omendaDe
registreringsbevisvägtrafik. DeWienkonventionenifinnsbevis om

uppgifterdehuvuddeleninnehållermedlemsstaterna avutfärdas avsom
enligttrafikinternationellförminimikravenfyllaförkrävs attsom

medlemsstaternamajoritetbetydandekonvention, avdenna enmen
identifierasskalluppgifterna genombestämmelsen attintetillämpar om

kod.alfabetisken
ocksåvägtrafik när ettvidförutomanvändsRegistreringsbeviset

fördetanvänds attVidaremedlemsstat.iregistrerasfordon annanen
iregistrerasfordontillrättmätig ettägare somärkontrollera somvem

medlemsstat.annanen
införamedpågår attEG-kommissioneninomarbete somDet

ochmotorfordonförregistreringsbevisförbestämmelsergemensamma
maj30dendateratföreligger,rådsdirektivtillförslagsläpvagnar ett- skall hamedlemsländerEU:spåkorthet atti utgår1997 - med iskall finnasuppgiftervilkabestämmelser somomgemensamma
harbevisdeskall godtaländerövriga somochregistreringsbevisen att

EU-land.visstiutfärdats ett

Registreringsbestämmelser3.4.2 m.m.

enkätundersökningEG-kommissionengenomförde1995augusti enI
fordonsdokumentbilregistreringssystem,medlemsländernasrörande

lämnadesdesammanställningendel somtagit svarVi har avavm.m.
innehållet.delarrelevantanedanredovisarochland avrespektivefrån

här.interedovisasenkätenideltogSverige svarenmen
harEU-ländema ettmångakan attInledningsvis nämnas av

ländernågrabilregisterområdet. Ipåinformationssystemcentraliserat
harregionvarjedärregioner,iuppdeladfordonsregistreringendockär
ochutföranderegistreringsdokumentensfrågaIregister.sitt eget om

flestadeipågåutvecklingsarbetetycksinformationsinnehåll ett
diskussionerparallelltpågårEUinom omochNationellt ävenländerna.

ellerchipmedcard ettsmartellermagnetkort ettinföra ettatt
utvecklingsarbeteDettapappersdokument.förställetimicroprocessor

koncentrerasEUtiden. Inomiframåtlångtrelativtliggadocktycks
innehåll,likartatmeddokumentenhetligafå frampåställetiarbetet att

registrerings-ochinformationgångbara somuppgifterna ärdär som
länder.övrigaiunderlag

fordonåtföljer ettdokumentellerhandlingardegällerdet somNär
flertaletIländerna.mellanstarktfortfarandeförhållandenavarierar

använder ettNederländernadokument.olikatvåanvändsländer
fordonetsjälvainformationfördelar,olikatvå ettmed omdokument
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och innehållande uppgifterett beträffande I de flestaägaren. länderna
detär nationelltett utfärdar registreringsbeviset. I bl.a.organ som

Frankrike och Spanien sker det dock lokalpå nivå.
Med innehavet registreringshandlingar följer i vissa länderav en

presumtion innehavaren liktydigatt medär fordonet.ägaren Detta ärav
förhållandet, liksom för övrigt i Sverige, i Belgien, Finland, Frankrike,
Luxemburg och Spanien, medan i övriga länder inte lägger någonman
värdering i själva innehavet fordonshandlingama.av

Många EU:s medlemsländer har redan bilateralaav avtalgenom
etablerat informationsutbyte ochett kontrollsystem detett gällernär
fordon efter införsel från land registreras iett land.som ett annat
Belgien har exempelvis sådant utbyte medett Nederländerna och

ÄvenLuxemburg. Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland har
träffat sådana avtal med antal andraett stater.

frågaI vilka uppgifter registreringshandlingama innehållerom som
finns det nationella variationer.stora I Finland, Frankrike, Irland,
Luxemburg och Nederländerna finns det för lägga tillutrymme att
ytterligare data innehavaren eller fordonet. Denna möjlighetom om
saknas exempelvis för svenska registreringsbevis.

Även i fråga själva registerinnehållet uppvisar ländernas registerom
olikheter. flestaDestora medlemsländerna registeruppgiftema ianger

klartext okodad form. ÖsterrikeI Frankrike, Nederländerna och
används, liksom i Sverige, förkortningar, medan tyska register
innehåller såväl koder och förkortningar klartext.som

Som första tidsangivelse i registret antecknas i Belgien datum för
köpet fordon. I detett danskanytt registret fordonetsav anges
tillverkningsår, medan i Nederländerna tillverkningsdatum.man anger
Storbritannien liksom Sverige, damm för den förstaanger,
registreringen. I Tyskland det datum då fordonet första gångenanges

i trafik.sattes
Säljaren fordon i antal länderett är skyldigett aktiv iav att vara

registreringshänseende. Fristen för anmälan från säljarens sidaen om
ägarbyte har skettatt iett Finland dagar,är 30 i Frankrike 15 dagar, i

Italien 60 dagar och i Spanien dagar,10 medan det i Tyskland krävs att
säljaren omgående anmäler försäljningen.

När fordon skrotas ellerett på förstörs måstesättannat
registreringshandlingama i de flesta länderna återställas till
registreringsmyndigheten. Endast i Danmark och Tyskland saknas det
kravet fordonsägaren. skyldighetEn i situation återlämnaatt samma
registreringsskyltama gäller dock endast i Danmark, Finland, Italien

Österrike.och
Ett och därmed oregistrerat fordonnytt kan i vissa länder användas

med stöd tillfällig registrering i avvaktan på slutlig registrering.av en
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ochSpanienNederländerna,Frankrike,Finland,förhållandet iDetta är
tillfälligameddärvidfordonetförsesfallÖsterrike. samtligaI

Iregistreringsnummer.tillfälligtochregistreringshandlingar ett
undergiltigregistreringtillfälligsådanNederländerna ärexempelvis en

månader.ställetidengäller treföretagsfordondagar. Försju
trafikianvändasfordonfårStorbritannien ettochIrlandBelgien,I

medbruktillåterLuxemburgmedanregistrering,ordinarieefterendast
fordonetförutsattmånader, atttvåmaximaltunderhandlingartillfälliga

tillåtsTyskland ettIregistreringsnumret.slutligaerhållit dethar
fordonförregistreringsskyltarinterimistiskasärskildamedbrukande

transfer.föremål förellerprovkörs ärsom
ställsItalienochIrlandFrankrike,Finland,Danmark,Belgien,I

ochOm ägarenfordonsägarensiregistreringshandlingarna ut namn.
Dettabrukaren.registeras ävendensammeintefordonet ärbrukaren av
gällerFrankrikeidetmedanFinland,ochDanmarkgenerellt igäller

leasing.vid
brukarefordonsalltiddetTyskland ett somoch ärStorbritannienI
brukande. Iavtalförgiltighetstiden ett omregisteras oavsett

leasingsituationer.iendastbrukarenregistrerasNederländerna
länderflertaletiskerfordontill enflerafinns ettägaredetOm

ochIrlandBelgien,idock inteskerSåsamtliga.registrering av
registrerasfordonochtillbrukareFlera ettNederländerna. samma

Finland.Danmark ochiendast
gällerdetmedlemsländerna närävenmellanVariationema är stora

adresser.fleraharfordonsägareregistreramöjligheten att enom
ochNederländernaFrankrike,Belgien,bl.a.registrerarSverigeLiksom

adressuppgift.endastStorbritannien en
landtillflyttar annatEU-land ettihemvistmed ettOm personen

förhemvistbytebevisländervissakräver ett avgemenskapen ominom
landet. Dettai detfordonsittregistrerafåskallvederbörande nyaatt

Nederländerna.Irland ochItalien,Danmark,bl.a.ikrävs
EU-iEU-land annatetti attmedborgare ettförFörutsättningarna en

olikalitehemlandet ut.iregistreratfordon serärbrukaland ett som
Danmark,Belgien,ifinnsområdetpåbestämmelserliberalaMest

fordonbrukaEU-medborgare ettÖsterrike. kanDärochIrland en
Luxemburg,Frankrike,Iår.underEU-land ettiregistrerat annatett

månader.tidsgränsenStorbritannien ärochPortugal sex
tillstår ägareföretagställeti somär ettfalletidet somOm ovan

brukarensifordonetregistreringfallflestai dekrävs avfordonet,
försitthar säte,företagetdärdetänlandet annatdethemland, är ettom

fordonetkräverDanmark attfordonet.brukaskall fåvederbörandeatt
Fördär.brukasskalldetDanmarkiregistrerasomgående om

fordondvs.månader, ettefterkravdettagällerdelStorbritanniens sex
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kan brukas under månader på utländska skyltar. Till undantagen,sex
där sådan registrering huvud inteöver krävs, hörtaget Belgien,en

Österrike.Frankrike, Nederländerna och
Flertalet länder kräver inte något synligt bevis på fordonet detattom

har klarat kontrollbesiktning. Krav på kontrollmärke finns, liksomen i
Sverige, i Portugal, ÖsterrikeSpanien och Tyskland. I Frankrike och
krävs kontrollmärke endast för vissa fordon.typer av

Belgien, Frankrike och Luxemburg kräver vissa eller alla fordonatt
kontrollbesiktigas vid ägarbyte. I Belgien gäller kravet främst
personbilar och minibussar. Det franska kravet omfattar endast vissa
särskilda fordonstyper och vissa mindre lastfordon camionettes.

detNär gäller fordon används i yrkesmässig persontrafik ställs isom
det övervägande antalet medlemsländer krav kontroll-strängare
besiktning. Bestämmelserna varierar något för taxifordon respektive
hyrverksfordon. Belgien kräver kontrollbesiktning sjätte månad,var
medan det i de flesta övriga länder krävs årlig kontrollbesiktning för
yrkestrafikfordon. I Spanien finns differentierade regler beroende
fordonets ålder. Endast Grekland, Island och Polen saknar
särbestämmelser för fordon används i yrkesmässig trafik.som

Ett typintyg för fordon utfärdas inför registreringen i de flestanya
länder. Endast i Nederländerna och Tyskland saknas sådana
bestämmelser.

När fordon överlåts mellan privatpersonerett kan köparen från ett
land köra fordonet till sitt hemlandannat transitskyltar köpetom iÖsterrike.sker i Belgien, Finland eller

När fordon förs in i landett originalskyltama fårett fordonetutan f
brukas med provisoriska skyltar i vissa länderna. I Finland tillåtsav
detta under sju dagar, i Frankrike under veckor, i Spanien undertre 30
dagar och i Tyskland normalt under tre-fem dagar. I Storbritannien
tillåts brukande under obestämd tid under förutsättning särskildatt en
Q-registrering sker. Belgien,I Danmark, Italien, Luxemburg och
Portugal tillåts inte bruk sådant fordon innan det har registreratsett iav
mottagarlandet.

finnsDet på många håll möjlighet för den yrkesmässigtt.ex. som
handlar med fordon använda saluvagnsskyltar elleratt motsvarande för
fordon inte tidigare har varit registrerade. I Belgien, Danmark,som
Luxemburg, Nederländerna och Tyskland tillåts sådant bruk någonutan
tidsgräns. Skyltama kan användas vid brukandeäven i andra
medlemsländer. I Frankrike, Spanien och Storbritannien kan särskilda
skyltar användas under maximalt år.ett

När det gäller fordonsöverlåtelser tillåts normalt inte bruk av
fordonet före slutlig registrering. Detta möjligt endast iär Frankrike
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månadertvåhögstunderNederländernaitid,angivenickevissunder
dagar.30högstunderSpanienioch

detfinnsfordonliknandeochveteranbilarsarnlarbilar,Beträffande
EU:smellanåtsigskiljerbestämmelserspektrumbrett somett av

registreringförformersärskilda somsåvälgällermedlemsländer. Det
fordon.sådanabrukandeförförutsättningarna av

samarbetsorganandraNågra3.5

EUCARIS

EUCARISsamarbete,pågårländerna etteuropeiskadevissaMellan av
fordonsuppgifter,utbyteförSystemInformationsCar avEuropean -- uppgiftertekniskafordons status, omuppgifter rördvs. som

varjeförmöjligtdetskallEUCARIS görakörkortsinnehav m.m.
varjeikörkortsregistrenochbil-fråninformationfålandeuropeiskt att

oegentligheterförhindrasskall attDärigenomland.europeisktannat
utbytedetochlandifordon avannatomregistrering ettvidsker avt.ex.
skapaAvsikten är attförekommer. endärvidfordonsdokument som
ländernasmellaninformationutbyteförstandard avgemensam

körkortsmyndigheter.ochbilregistrerings-
ländernamellan samtavtalbilateralapåvilarEUCARIS-samarbetet

EU-särskilddvs.samarbetet, utanföranslutningsavtalsärskiltett
frånbörjantilladministreradesoch1990år eninleddesDetanknytning.

Tyskland.frånsamarbetetsköts1996årmittenSedanBelgien. av
och1994årsedanmedvaritharLuxemburgochNederländerna

nationelladesamarbetet äriDeltagarna1995.årsedanStorbritannien
körkortsregistren.ochbil-förlandrespektivei ansvararsomorgan sittförklaratharländericke-europeiskaeuropeiskaSåväl som

Irland,Finland,Estland,gällerDettasamarbetet.igåintresse attav
och UngernTjeckien,Sverige,Spanien,Portugal,Polen,Island, Norge,

förpågårdelSverigesFörUSA.ochZeelandNyaEuropainom samt
anslutning.förhandlingarnärvarande om en

identifieramöjligtdet attså, ärattfungerar systemetpraktisktRent
upplysningfåochursprungslandet omikörkort enellerfordon ettett

körkort ärellerstulet ettattfordon ärsåsomförhållanden, ettattvissa
landssittmedenlighetiinformationland lämnarenskiltVarjeogiltigt.

normer. andrafrånfordondatasystemetikontrollerasländernaanslutnadeI
påträffasfordonstuleto.d. Närregistrering ettvidländeranslutna en

ochomgåendehemlandfordonetsipolisennationelladeninformeras
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information också till det internationella polisorganet Europolges eller
Interpol.

I används vid förfrågansystemet särskilt identifikationsnummerett
för fordon eller registreringsnummer.ett I vissa specifikasvaret ges
fordonsuppgiñer för fordonet skall kunnaatt identifieras. frågaI om
körkort i alla relevanta uppgiftersvaret frågages ställsnär meden
användande ochav namn personnummer.

T.o.m. september 1995 hade det i EUCARIS-administrationen ställts
cirka 20 000 frågor, 200 stulna fordon hade spårats och 1 000 andra
brott/oegentligheter i samband med fordon och/eller körkort upptäckts.

Interpol

detNär gäller internationellt samarbete för förhindra fordons-att
relaterade brott och spåra stulnasträvan fordonatt sprids över ettsom

geografiskt område börstort det världsomspännandenämnas Interpol.
Interpol oberoendeär organisation har bildats polisen ochen som av

för närvarande har 169 medlemsländer. Det har sittsom i Lyon. Isäte
mitten 90-talet beslöts inom Interpol skapa internationellav att en
databas med uppgifter stulna fordon, The Automated Searchom
Facility System, ASF. Informationen sprids i form datafiler tillav
anslutna länder. För närvarande maj 1998 finns 17 europeiska, 10
afrikanska 4 sydamerikanska ländersamt anslutna. Antalet fordon som
har lagts in i uppgår tillsystemet 500 000.ca

3.6 Några avslutande anmärkningar
ochI med Sveriges anslutning till EU har det svenska regelverket måst

till gemenskapsreglema på olika samhällsområden. taktanpassas I med
den allmänna internationaliseringen har också möjligheterna till
infonnationsutbyte mellan länderna inom EU även gentemotmen-
tredje land ökat. Detta gäller inte minst inom vägtrafikområdet. Vi har-
under arbetets bedrivande stärkts i vår uppfattning dessa frågor haratt

sambandett nära med utvecklingen i trafikregister-stort av
verksamheten på det nationella planet.

Vi har gjort del jämförelser förhållandenamed på olikaovan en
delområden för trafikregistren. Vi redovisar där också vad gäller isom
materiellt hänseende fordonsregistreringsomrâdetpå i olika länder
inom EU.
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fråge-övergripandedenkan nämnassammanhangethärdetI
bilateraltinternationellt-integritetshänsyn ettgör attställningen om

personrelateradefrämstinformation,utbytemultilateralt aveller av- EU-denpekaskansammanhangetdetske. Ibörinteuppgifter,
personuppgiftslagenantagitSverigeskett attanpassning genomsom

bearbetningvidintegritetenpersonliga avdenskydd förtill1998:204
avsnitt 6.vidarepersonuppgifter se

finnsnärvarandedet storafördetförhållandet attkommerdettaTill
sådanafinnsdärfördetochtekniska atti systemskillnadernationella
kandetsamkörning, taochinformationsutbyteför sombegränsningar

överbrygga.tid att
inomdetkonstaterakunnat attvihargångutredningsarbetetsUnder

påikommunikationsområdet stortpåarbeteaktivtpågårEU ett
längesedanNordendet i ettfinnsVidareverksnivå.ochdepartements-

respektiveländernasmellansamarbetefungerandevälochetablerat
ochÄven samarbetsorganolikavägtrafikomrâdet.påmyndigheter

funnitharländerkonstellationerandramellansammanslutningar av
informationsutbytefrågornanämnda m.m.Defonner. omsina ovan

ibörde ettden atttrafikregister arten sesärländersolikamellan av
sammanhang.nämndaiframåtdrivasfårochhelhetsperspektiv nu

författnings-ståndtillfåförsöktviharförfattningsarbetet enI
låthänseendenågot utaniutvecklingen som-binderintestruktur som

de kravskalldetaljerna- motsvara somianpassningarvissamedvara
avseende.internationelltexempelvisiställs
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helaförregisterramlagEn4

vägtrafikområdet -

beskrivningöversiktlig aven

författningsstrukturen m.m.

förkriteriernagrundläggandehuvuddrag: DeiförslagUtredningens
dvs.fordonsskatt,fördärmed uttagetochfordonsregistreringen t.ex. av

Därmedvägtrafikregister.lagiregistreringsplikten, omenanges
beskattnings-regleringenpåkravregeringsformens att avuppfylls

lag.skall skeförhållanden genom
förviktigaintegritetssynpunkt gränsernaÄven person-frånde

ändamålregistrensreglerliksomlagfonn,fåföreslåsregistreringen om
personuppgifts-tillanslutningiregisterfrågomaövergripandedeoch

reglering.lagens
detillgodoseförförasvägtrafikregistret attskalllagförslagetEnligt

ochidentifieringkontroll,harisamhället stortbehov avsom
förkrävsvadbeaktandemedavseendenolika somiinformation av

betydelsefullavägtrafikenförandraochmiljöntrafiksäkerheten,
förstadetförfåruppgifternaregistrerade avseomständigheter. De

trafik-förbehövsuppgifterbl.a.fordonsägare,och somfordon
felparkeringsavgifter.kontrollochfordonsskattförsäkring, avuttag av

eller harharansökerdenandradetförfår om,Uppgifterna somavse
någonellerfordon somföra personbehörighet annanhaft att

handläggningenunderlättaför avbehövsdet attregistreras, om
ansökerdentredjedetförfårUppgifterna somkörkortsärenden. avse

ellertrafikyrkesmässigbedrivatillståndhafthar attellerharom,
biluthyrning.

förordningisamlasområdetÖvriga ompåbestämmelser en
vägtrafikregister.

prövningsförfarandetsjälvaförföreslåsbestämmelserUttryckliga
börBeslutvägtrafikregistret.iregistreringfrågor rörbeträffande som

registret.iuppgifterbehandlingautomatiseradfattas avfå genom
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Besluten kan beslutsmyndigheten,omprövas såväl på begäranav av
den beslutet angår officio myndigheten.som som ex av

Överklagande beslut enligt de författningar reglerarav som
vägtrafikregistret Örebrofår ske hos Länsrätten i län. Prövnings-
tillstånd bör krävas vid överklagande från länsrätten till kammarrätten.
I fåtal fall överklagas beslutenett hos regeringen.

4.1 Utredningens uppdrag
Vårt övergripande uppdrag enligt direktiven förär utredningen att göra

samlad bestämmelsernaöversyn inom trafikregisterområdeten medav
syfte förenkla, moderniseraatt och effektivisera regelsystemet.

Vi skall därvid särskilt behovetpröva brytaatt utav gemensamma
frågor till registerramlag för hela trafikregisterområdet. I utrednings-en
direktiven särskilt s. 6 sådan lag bör innehållaatt regleranges en om
registrens ändamål och innehåll vilka bearbetningar fårsamt ske.som
Vidare frågorsägs bevarandeatt och gallring uppgifter iom av
registren bör behandlas. allt fallI skall undersökas lagregleringom en

de grundläggande kriterierna för fordonsregistreringenav är
erforderlig.

4.2 Våra utgångspunkter för en ny
författningsstruktur

4.2.1 Om normgivningsmakten

Sveriges grundlagar regeringsforrnen,är RF, successionsordningen,
SO, tryckfrihetsförordningen, TF och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL

kap.l 3§ RF. RF omtryckt i SFS 1994:1483 innehåller bl.a.
bestämmelser lagar och andra föreskrifter och finansmakten.om om

Av 8 kap. 3 och 7 följerRF föreskrifter förhållandetatt om
mellan enskilda och det allmänna, gäller åligganden för enskildasom
eller i övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiskaavser
förhållanden, endast kan meddelas lag. Riksdagen kan alltså integenom
delegera normgivningsmakten i fråga skatt.t.ex.om

Grunden för skattskyldighet för fordon knuten till fordonetsett är
registrering, vilken regleras regeringen beslutadgenom en av
förordning bilregisterkungörelsen 1972:599, BRK. Detta får till-
följd skattskyldighetens omfattningatt kommer bestämmasatt av
regeringsbeslut. Denna ordning har i olika sammanhang ansetts som
mindre lämplig. Jämför direktiven s.-
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föregicklagrådsremissdenbehandlingenVid prop.somav
LagrådetanfördemotorfordonFörsäljningsskatten1994/95:55 om

41.följande a.förhållandedetta prop. s.

aktuellai denuppställsskattskyldighetenförVissa ramar
Lagrådetoch §§.i 8bestämmelserna 4bl.a.lagen, ansergenom

skattskyldigheteni och4 7anknytningenemellertid att av
för regeringen attlämnarändåbilregistreringen utrymmetill ett

iöverens-stårinteomfattningbeskattningensbestämma som
normgivningsmakten. Dennareglermed RF:sstämmelse om

reglernagrundläggandedeavhjälpasbör kunna attbrist genom
pånormgivningdensålag,in iregistreringen atttasom

karaktärenfåutfärda kanbehövakanregeringenområdet som
verkställighetsföreskrifter.av

allmänhetiramlagstiftningOm4.2.2

tidharförfattningsområdenolika senareVid översyn av
författnings-samladlämplighetenfråganaktualiserats enavom

3-4s.utredningsdirektiv konstateras attvåra enreglering. I
tillledaförfattningsreglering börmodemiseradochsammanhållen

högremedförakani sinvilketregler,enhetliga turochenklare mer
registreringsförfarandet. Enforkostnaderminskadeocheffektivitet

registerramlagsärskildiuttrycksigskulle kunnareglering tasådan en
trañkregisterområdet.helaför

nack-ochför-diskuteratkommissionen harFörvaltningspolitiska
Entjänst-medborgarnasbetänkandet Iramlagstiftning. Imeddelar

uttalar92-941997:57,SOUförvaltningspolitik för statensamlad s.
härdetöverväganden iför våraintresseföljandebl.a.kommissionen av

avseendet.

myndigheternaför attökatRamlagstiftningen utrymmeger
Myndig-tillämpningsföreskrifter.medlagarnakomplettera

deunderökat senasteocksåharregelgivningheternas
kanregelmassanökadedenvisarstudierFleradecennierna. att

kommunerochslag. Företagolikaproblemtillupphov avge
kritiska. Man attsärskiltvaritsammanhang menari dettahar

avvägningarpolitiskasvåröverskådlig och attblivitregleringen
myndig-Man attförvaltningen. äventillöverförts menar

Bland motkostnadskrävande. annatregleringar ärheternas
årunderregeringochriksdagharbakgrund senaredenna

Vi harsamhället.regler iantaletminskaochförenklaförsökt
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bland våra huvudsakliga iakttagelser redovisat dessaatt
ambitioner kommit skam.på Problemet har två sidor.

Å sidan kan statsmaktemas ambition ha varit lämnaena att
fler områden oreglerade. förvaltningsmyndighetemaOm då

med fylla lagarna med detaljerade föreskrifteratt ut kansvarar
det allvarligt förvaltnings- ochett styrproblem.ses som
Undersökningar kommissionen tagit del kan svårligensom av
tolkas på detta förekommersätt än i utsträckningannat att stor

ansträngningarna avreglera och förenkla.-trots att - - -Å andra sidan kan statsmaktemas avsikt med den mindre
preciserade lagstiftningen ha varit myndigheternaatt ettge
bredare för tolkning och tillämpning.utrymme Väljer
myndigheterna föreskrifter precisera lagarna kanatt detgenom

i vällovligt försök i rättssäkerhetensett intresseatt göravara
tillämpningen förutsebar för allmänheten. En sådanmer
precisering kan emellertid bli onödigt långtgående. Mycket
talar för rättssäkerheten generellt inteatt äventyras attav
myndigheterna direkt tillämpar ramlag. Det svårtär atten
förutse alla situationer kan uppstå vid tillämpningen.som
Myndigheterna har i allmänhet god kunskap i sakfrågoma och
förmåga finna lösningar ligger syftetatt mednärasom
lagregleringen. ramlagarOm tillämpas direkt, vilket ofta sker
med stöd utvecklad praxis, kan tillämpningen bliav en mer Iträffsäker; precis tillämpningsföreskrift riskerar i givenen en
situation tvinga myndigheten fatta olämpligtatt beslut.att ett
Är det frågan rättighetslagstiftning och för enskildom annan
ingripande lagstiftning dock precisaär regler attmer
rekommendera. - - -

Kommissionen tillväxten myndighets-attanser av
föreskrifter centralt förvaltningspolitiskt problemär börett som
hanteras på övergripande plan. Utgångspunkten börett attvara
de statsmakterna utfärdade reglerna i möjligastörstaav
utsträckning skall kunna tillämpas myndigheterna utanav
tillämpningsföreskrifter. Detta kan ske tydligaregenom
lagstiftning och förarbeten. Kompetenta myndigheter och
tjänstemän får sedan för enhetlig och konsekventansvara
rättstillämpning och verkställighet inom givna ramar.
Bemyndiganden utfärda föreskrifter bör bara efteratt ges

prövning.noggrann
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överväganden förslagoch4.3

förkonsekvenserNormgivningsmaktens4.3.1

författningsregleringen

vittomfattande ochtämligentill sinVägtrañkregistreringen är natur
reglering.komplexganskadärförkräverdetaljrik. Den en

skäl ochkonstitutionellabl.a.börregleringenHuvuddragen avavav
sker blirsålag. Omintegritetsaspekter itillhänsyn tas upp en

enligtsärskilt lagenöverskådlig,författnings-materian också sommera
omfattadirektiven- börimed vadlinjetankegångar ivåra som anges-

bör inbestämmelsernadetaljeradevägtrafikregistrering. De tasall mera
Åtvägtrafikregister.förordningutfärdadregeringeni omaven

meddelaöverlåtasbörfrämst VVförvaltningsmyndigheter att
därmedandraellertill lagstiftningenverkställighetsföreskrifter

nödvändigtmeningvårdet enligtföreskrifter. Dessutom attlikställda är
undantag frånfall medgevissaförvaltningsmyndigheter iöverlåta att

riktlinjerdessaenlighet medföreskriver. Iförordningochvad lag
vägtrafikområdet.helaförfattningsstruktur församladviföreslår en

framhållas här.kani dennahuvudpunkterNågra
anvisarregeringsformenmellan vadöverensstämmelsenåFör att

förkriteriernagrundläggandeoch debeskattningsfunktionenför
börfordonsskatt,därmed förochfordonsregistreringen uttaget av

bestämmelserNuvarandelagforrn.iregistreringsplikten omanges
försbestämmelserDessaoch 9 BRK.finns i 8registreringsplikten

vägtrafikregister.lagentillförslagenligt vårt över om
olikabl.a.definierasvägtrafikområdetförfattningar påm.fl.BRKI

för fordons-grundstenamasinifordonsbegrepp, utgörtur en avsom
beskattningenochmellan fordonsbegreppenSambandetbeskattningen.

begreppenharmed vadlinje attföranleder, i sagts,nysssom
granskningenLagrådet vidocksåkanlagregleras. Det nämnas att av

respektivel997/98:63yrkestrafiklag setillförslaget prop.ny
föruttalat sig1997/98: 124 har attkörkortslag setillförslaget prop.ny
lag tillin ikommunikationsområdetdefinitionerna påcentrala tasde en

särskiltbehandlar iViövriga lagari etthänvisasvilken kan m.m. -
de pånormgivningsmaktentill frågananknytningavsnitt med om

ochfordonsdefinitionerdvs.defmitionema,förekommandeområdet
huruppfattningredovisar vårdefinitionerallmännaandra samt ommer

häromförslagBeträffande våraförfattningsregleras.skalldessa
nedan.till avsnitthänvisas 5

övrigadebehandlingenförfattningsmässigagäller dendetNär av
innehålla-börlagsregisterförfattningbestämmelser naturavsom en

registerinnehåll,registerändamål,särskiltpekarutredningsdirektiven
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bevarande och gallring dessa de förhållanden reglerasstyrs iav som-
den personuppgiftslagen 1998:204, PUL, efter EG-nya som
anpassning den tidigare datalagen 1973:289. finnsersatt Det raden
förhållanden beträffande registreringen uppgifter rörav som personer
och kan behöva utifrån integritetsaspekt.prövas Vi har därförsom en
valt i lagform de från integritetssynpunktatt viktiga förgränsernaange
personuppgiftsregistreringen. Vi behandlar bakgrunden till PUL:s
tillkomst och dess innehåll i belysning främst integritetsaspekter iav
avsnitt 6 nedan.

Vårt förslag till lag vägtrafikregister innehåller förutomom
bestämmelser registreringsplikten främst regler registrensom om
ändamål och de övergripande registerfrågoma i anslutning till PUL:s
reglering. Enligt vårt upplägg får regeringen därefter inom de i lagen
angivna bestämmagränserna vilken handläggningnärmare registerett
får inrättas för och vilka uppgifter det får innehålla.

lagenI 1975 :88 med bemyndigande meddela föreskrifteratt om
trafik, och kommunikationer, regeringentransporter mandat attges
föreskiva i frågor bl.a. trafik på punkt 8, fordonsrör vägsom
beskaffenhet och utrustning punkt 9 registrering ellersamt annan
kontroll fordon punkt 10. Bemyndigandet omfattar före-ävenav
skrifter avgifter för granskning och kontroll enligt punkterna 9 ochom
lO. Till följd särskilda bemyndiganden i lagen respektive för-av
ordningen vägtrafikregister kan de redovisade allmänt hållnaom ovan
bemyndigandena upphävas. Vi har sådant lagförslag.upprättat ett

4.3.2 Något den språkliga översynenom

författningarDe behandlar tillkomna för lång tid sedan ochärsom
har sedan dess undergått eller mindre förändringar istörre materiellt
hänseende. Den språkliga utformningen har dock inte ändrats över
tiden. I samband med vårt arbete med de materiella nyordningama har
vi därför försökt genomgående förenkla författningarna ochatt göra
dem lättillgängliga både för den enskilde och för myndigheterde som
har tillämpa dem.att

Vi har haft mål öka förståelsen bestämmelserna. Därvidattsom av
har vi långtså möjligt förenklat meningsbyggnaden, kortaanvänt
meningar med rak ordföljd och har genomgående försökt använda
moderna och allmänspråkliga ord och uttryck.

frågaI valet vägtrajikregister har vitermen noterat attom av
tidigare synpunkter på terrninologin det gäller behandlingennär av
författningarna inom trafikregisterområdet gått trafikregisterpåut att
endast delvis det verkliga förområdet regleringen. Bl.a. tidigareanger
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vägtrafik-iTrafikutskott har attutmynnati riksdagensuttalanden
räckvidd.författningarnasadekvatregistreringen sättpå ett angermer

härtill.använder ansluterterminologi viDen
fordonsregistreringväljagenomgåendevidare valtVi har termenatt

beskrivaheltäckandeför på sättbilregistreringförstället etti att mera
denValetfaktiskt sker. termenregistreringför denföremålet avsom

ochEUspråkbruket inomtillanpassningsamtidigtutgör en
perspektiv.vidareinternationellt i ett

överskådligochkortiharredaktionella mynnat utDen översynen en
bestämmelserantaletbegränsadevägtrafikregister. Detlag somom

mellanrubriker,medutformning utanmotiverarlagform mengetts en
kapitelindelning.

förordningeninnehållsrikamaterielltdendet gällerNär om
kompakt,mindreförfattningstextenvi, förvägtrañkregister har göraatt

ochavsnittinledandebestämmelser ivissa ettsamlat gemensamma
Vi harbestämmelsernasefter art.författningenkapitelindelatdärefter

punktuppställningar,användavaltutsträckningockså i attstor
numrerade led etc.

former.maskulinaanvändsförfattningsmateriangällandedenI nu
formerdessabehållitviharförfattningstextenonödigtinteFör tyngaatt

form.till feminineller bytaoch honhanbådeanvändaföri stället att
alltsåanvändsdennefordonsägaren,honom,han,formerMaskulina
bådafysiskaförbeteckninggenomgående personer avgemensamsom

juridiskaochkönen personer.
andratillhänvisningarundvikaförsöktvidareharVi att

förståelsenminskaskehar kunnatdär så attbestämmelser, utan av
bestämmelserna.

tillförhållandeFörfattningarnas4.3.3

personuppgiftslagen
harPUL, ersatt1998:204,personuppgiftslagenDen somnya

dvs.dataskyddsdirektivet,s.k.detpåbygger1973:289,datalagen
skydd för95/46/EGdirektivrådetsochEuropaparlamentets om

ochpersonuppgifterbehandlingavseende påmedenskilda avpersoner
behandlingförgällerDirektivetuppgifter.sådanaflödetfriadet avom

automatiskpå väg,delvis företashelt ellerpersonuppgifter somav
ellerregisteriingåruppgifterna ettoavsett om

detmåndeniansluter,vägtrafikregistretFörfattningsregleringen av
terminologitill Denpersonuppgifter, PUL.behandlingfrågaär avom

bedömerVilagen.används i dentill denanvänder harvi anpassats som
innehålla debehöverendastdärmedvägtrafikregisterlagenatt om
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bestämmelser krävs i stället för eller reglerna iutöver PUL.som -
Lagen vägtrafikregister innehåller hänvisning till PULom en av
innebörd dess regler gäller deni denmån lagen inteatt reglerar något
förhållande särskilt, §2 PUL. Vår lag bör, liksom PUL, gälla endastse
sådan behandling personuppgifter helt eller delvis automatiskärav som

behandling personuppgifter ingår isamt eller avseddaärannan av som
ingå i register. Såvitt vi kan innehåller inteatt PULett någonse

reglering inte bör gälla vägtrafikregistreringen.även För vårasom
överväganden integritetsfrågor i anslutning till PUL:s reglering,om se
vidare avsnitt

4.3.4 författningsstrukturenNärmare om

Nu gällande bestämmelser i de författningar reglerar registreringensom
i olika avseenden inom vägtrafikområdet fördelas nivåmässigt mellan
förordningar och myndighetsföreskrifter. Det administrativa trafik-
registerområdet rättsområde ändrasär ständigt. fullständigEnett som
reglering förfarandet för registreringen i lag skulle behöva undergåav
fortlöpande förändringar. därför lämpligtDet iförordningsformär att
behålla flertalet bestämmelser själva registreringsförfarandetrör isom
ordets teknisk-praktiska betydelse. Vår utgångspunkt vidmer
överförandet dessa bestämmelser till författningsstruktur ärav atten ny
inte låta bestämmelserna få högre dignitet vadän motsom svarar
kraven på norrngivningsmaktens fördelning och vi redovisat i detsom
föregående. Detta sker efter avvägning rättssäkerhetsaspekter moten av
vad praktiskt motiveratär och kan förväntas välutgörasom en
fungerande ordning för såväl tillämpande enskildaorgan som som
berörs bestämmelserna.av

förordningenI vägtrafikregister föreskrifter förnärmareom ges
tillämpningen lagen. innebärDetta de bestämmelsernärmareattav som
behövs för föra de olika registerdelamaatt vägtrafikregistrets-
fordons-, körkorts- och yrkestrafikregisterdelar samlas i-
förordningen.

De författningar arbetas i denseparata författnings-som nya
strukturen och behandlas i respektive sakavsnitt nedan följärsom

Exportvagnskungörelsen l964:39,-
bilregisterkungörelsen 1972:599,-
turistvagnskungörelsen 1972:601,-
kungörelsen 1973:766 interimslicens för fordon,om-

de bestämmelser i körkortsförordningen 1998:980 rörsom-
körkortsregistret,

förordningen 1979:785 yrkestrafikregister,om-
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beskickningsfordon,förskyltar1988:964förordningen om-
fordonsskyltar,personligaförordningen 1988:965 om-

bilregistret.direktregistrering i1988:1108förordningen om-
defrågasärskilt ihar vi,vad vilinje medI sagt omovan

vissaförutsattfordonsregisneringen, attbestämmelser rörsom
myndighetsnivâtillnedförshanteringsfrågordetaljerade

utformningendenverkställighetsföreskrifter. För närmare av
med denjämförtbl.a.hänseende har vii dettaförfattningama

1972:595, FK.fordonskungörelsenvalts föruppbyggnad tidigaresom
det gällerutrustning. NärochbeskaffenhetfordonsreglerarDenna

medanregler i FK,fåtalfinnskonstruktionfordonsexempelvis ett
ochdetaljregleringeninnehåller denmyndighetsföreskrifter närmare

utsträckningför högitillämpa. Attenklaredärmed attgör systemet
medförakan dockmyndighetsnivå störretillbestämmelserföra ned en

fåbemödatdärförvi harenskilde ochden atträttsosäkerhet för oss om
därmedkommerRegeringsförordningendetaljeringsgrad. attrimligen

delocksåhörTill bildenregleringen. attkontentaninnehålla avenav
skälandradenobsolet ellerdetaljregleringennuvarande attden är av

tagit med.vi inteharreglerbehövs. Sådanaintehuvud tagetöver
förvaltningsmyndighetbeaktasböraspekt ävenDenna somav

verkställighetsföreskrifter.meddelar
självaförregeluppbyggnadenförutgångspunktviktigEn

förförutsättningarvaritockså attharregisterbestämmelsema att ge
styrandedehänseende inte hämmasi tekniskt attdatautvecklingen av

för hög nivå.påbestämmelserna ligger

ochMyndighetsorganisationen4.3.5

registeransvaret

byggtsharefter handregisterstrukturbeskrivit denharVi somovan
förbehövsuppgifterbehandlingochinsamlingdenför somavupp

enligtyrkestrafikregistreringen. VV ärrespektivekörkorts-fordons-,
frågoroch rörregistreringsmyndighet prövarBRK2§ som

bilregistret. VVnuvarande ärdetdvs. frågorkungörelsen, rörsom
registret.registrering iallförochregisteransvarigdärmed svarar

1998:980,körkortsförordningenkap. 2§enligtvidare, 1VV är
regionalalänsstyrelsernaochkörkortsmyndighetcentralKKF,

tillämp-förbehövsregistreringdenkörkortsmyndigheter. För som
körkortsregistret,för VV1998:488, KKL,körkortslagenningen av

ansvarigRikspolisstyrelsendärbrott, äruppgiftervad gällerutom om
länsstyrelsernaochBåde ärKKF. VVkap. 10 §myndighet 7

§ KKF.kap. 16i registret 7uppgifterföra inbehöriga att

VägtrafikregistreringSOU1998:16218-61218
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I 2 § andra stycket förordningen 1979:785 yrkestrañkregisterom
VV central registreringsmyndighet och länsstyrelsernaanges som som

regionala registreringsmyndigheter i fråga yrkestrañkregistret.om
Ansvarsfördelningen här densammaär beträffandesom
körkortsregistret.

Enligt vårt förslag skall all registrering inom vägtrañkområdet
samlas i enda vägtrafikregister. Det förhållandetett att
myndighetsorganisationen på vägtrafikområdet alltså inte homogenär
medför bestämmelserna registeransvar ochatt myndigheternasom
åligganden i olika avseenden får byggas i flera steg.upp

Regeringen bemyndigas i vårt förslag bestämma vilkenatt
myndighet skall ha det övergripande för behandlingenansvaretsom av
vägtrafikuppgifter. VV:s föra vägtrafikregistret kommer tillattansvar
uttryck i förordningen vägtrañkregister, i vilken det VVattom anges
för registret och för det och programmeringsarbetesystem-ansvarar

behövs. VV blir därmed också personuppgiftsansvarig enligtsom
PUL:s tenninologi.

När det gäller fordonsregistreringen det dock i praktikenär så att
flera andra intressenter exempelvis bilprovningen, bilhandeln,-
generalagentema och försäkringsbolagen lämnar uppgifter för-
registrering. fårVV dessa intressenter försäkra siggentemot attom
uppgifterna förs in på korrekt och för detta.sättett ta iansvar

å

4.3.6 Föremålet för registreringsåtgärderna

Inom vägtrañkregistreringen sker olika registrering, såsomtyper av
fordonsregistrering, körkortsregistrering Den samlade registre-osv.
ringen kan i Överförd bemärkelse enda register beståendeettses som av
flera delar med olika objekt för registreringen. olikaDe objekten är
fordon, behörighetshandlingar för föra fordon respektive tillståndatt att
bedriva viss näring utfärdade parkeringsanmärkningar.samten

I begreppet behörighetshandlingar innefattas förutom körkort och
traktorkort taxiförarlegitimationen. Jämföräven kap.l 1 § andrat.ex.
stycket KKL prop.l997/98:124, bet. 1997/98:TU1l, rskr.
1997/982260. Bestämmelser behörighet föra vissa fordon iattom
yrkesmässig trafik finns i yrkestrañklagen 1998:490, YTL.

Registreringen fordon och förhållanden hänger medav som samman
den skiljer sig från övrig registrering i vägtrafikregistret på det sättet att
den får rättsverkan fordonsuppgiften förs in. författningarnär Deen

fordonsregistreringen innehållerrör bestämmelser såväl för självasom
törtecknandet, dvs. registreringen uppgiften, de materiellaav som
bestämmelser de förhållanden hängerrör medsom som samman
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såsomRegistreringen utgörden.följdochregistreringen är avensom
däriblandförhållanden,andravissaförförutsättningtidigarenämnts en

reglerasskatteförutsättningarnaSjälvafordonsskattuttaget m.m.av
fordonsskattelagstiftningen.uteslutande idock

tillståndrespektivebehörighetshandling ettRegistreringen enav
saknarregistreringenochförteckningendast egendäremotutgör en

dvs.registreringen, attsjälvahuvudsakligadetfalldessarättsföljd. I är
bestämmelsermaterielladeuppgifterna. Förförteckning överföra en

reglerarförfattningartill dehänvisasrättsverkan somhar en egensom
biluthyrning.tilltillståndtrañktillstånd ellerrespektivekörkort

behörighets-beträffandebeskrivitsMotsvarande synsätt som
parkeringsanmärkningar,anläggaskantillstånd somochhandlingar

felparkeringsavgift.betalaskyldighetenbevis på attutfärdas ensom

trafrkregistrensadministrativaDe4.4

ändamål

Inledning4.4.1

dessdiskuteradesformfordonsregistreringen togmodernadenNär
angåenderiksdagentillpropositionenIperspektiv.vidareisyfte ett

fordonsregistreringen,utformningen m.m.fortsattadenförriktlinjer av
bilregister,effektivtpårubriken Kravunder ettanfördes,l969:30

intemyndigheteromtaladehärvissaObservera m.m.s. 7 attföljande -
i dag.finns

trañksäkerhetssyfte. Enhandförstaitjänar ettBilregistreringen
vissaregistreringfullständigochindividuell av

möjligheterna utövagrundläggande för attfordonskategorier är
frånutgångspunktMedtrafiksäkerhetsarbete.i effektivtett

i ellerkontrollkunna utövaskallregistretiinformation man
dedelvissellerallabeträffandeåtgärder avandravidta en
dehartrañksäkerhetssynpunktFrånfordonen.registrerade

tillstånd,dessochfordonettillanknyterkontrollåtgärder, som
möjliggörs,övervakningeffektiv ombetydelse. Ensärskild

där intagnadeuppgifterfullständigainnehållerbilregistret om
kontrollsynpunkt ärFrånbesiktningsförhållanden.fordonens

registreradedenangelägetsärskilt attgivetvisdet
aktuell.informationen är

tilltillgångsnabbhapåkravföreliggerfall attåtskilligaI
frågaexempelvis igällerDettaregistret. omiinformation
allmännapolisensförocksåtrafrkövervakningpolisens men
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betydelse härvidlag möjligheternaspaningsarbete. Av ärstor
uppgifter fordon kunna finna det ibegränsadeutifrån ettatt om

fyllig information. Registret bördär fåregistret och meraen
fordonsådant sökning efter kandärför utformas på sätt attett

identiñkationsdata.ske enligt flera olika
underlag förregistrets värdeBeaktas bör även som

information frånSäker och aktuellberedskapsplanläggning.
bedrivsbl.a. för den verksamhet,krävs sålundaregistret som av

för krigstransport-denbiluttagningsmyndigheten, samt
drivmedelsransonering,planläggning vissplanläggning och av

transportnämnden.länsstyrelserna ochhandhas avsom
ñskaliska åtgärder.underlag för olikaBilregistret bildar

noteringarna ipå grundvalFordonsskatten debiteras av
skattensker kontrolldettaregistret. Genom överäven att

avgöranden ikrävs vidtill noteringarnabetalas. Tillgång även
behöver för vissaKontrollstyrelsenskatteärenden.andra

särskildaangåendeövervakningsändamål uppgifter typer av
fordon.

och vidmakthållaskall skyldighetenregistretGenom att ta
därförRegistret måstekunna kontrolleras.trafikförsäkring

gäller förtrafikförsäkringardeinnehålla uppgifter somom
fordon.registrerade

åtskillig statistik. Påförbildar underlagBilregistret
utarbetar statistiskacentrala bilregistretuppgifter igrundval av
kvartal och för år.fordonsstatistik förofficiellcentralbyrån en

samhällsplanering ochför allmänbetydelseStatistiken har stor
sådärför organiserasmåstetrafikpolitik. Registreringen att

ändamålsenligtkan tillgodoses påstatistikbehovet sätt.ett
hänsyn härtillmedprincip offentligt.i DetRegistret ärär

delallmänhetensutformas såviktigt, det rätt att taattatt av
möjligt tillgodoses.registret såvittmaterialet i

syfteuttaladeutifrån dettaändamålsbeskrivningar hartillUtkast
ochförs VVbeträffande de registerställtstidigare somavsomsamman

iför. registerregisteransvarig myndighet De ärverket är avsessom
deyrkestrafikregistren,körkorts- ochhand bil-, ävenförsta men

för destödsystemanvänds s.k.registerdelar,ellerregister somsom
kaninnehåller vadregisterförstnämnda registren. Dessa mansenare

inteoch de har någonförstnämnda,kringuppgifter till dekalla
huvudregistren.tillolika knutnapåfristående funktion, sättärutan

ändamålsbeskrivningsammanställdomkring år 1988hosI VVen
följandepåändamåltrafikregistrensde administrativa sätt.angavs
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anpassad till dagens begreppsapparatpunkterTerminologin på någraär
förhållanden.

förteckninghuvuduppgiftBilregistrets överär utgöraatt en
skall bilregistretfordon och fordonsägare. Dessutom utgöra

trafiken,säkerhet ikontrollen ordning ochförunderlag av
vägtrafikskatt, tillämp-uppbördenfordonen,kontrollen avav

utredningar ochtrafikförsäkring,bestämmelsernaningen omav
ochförsvars-avgifter indrivningar,skatter, ochbeslut rörsom

brotts-drivmedelsransoneringen,beredskapsplaneringen,
föranvänds ocksåbrottsutredning. Registretspaning och att

fordon ochuppgifterbehovsamhälletstillgodose av om
fordonsägare.

beslutunderlag förändamålKörkortsregistrets är att omge
och säker-framföra fordon, ordningåtgärder rör rätten attsom

underrät-körkortsbehörighet,kontrolli trafikenhet avgenom
för-sådanaoch enskildamyndighetertill berördatelser om

körkortsingripandeförgrundkanseelser samtutgörasom
ochförsvars-luftfartscertifikat,innehavifrågasättande avav

tillgodoseockså förRegistret användsberedskapsplanering. att
körkortshavare.ochuppgifter körkortsamhällets behov omav

administrativtändamålYrkestrafikregistrets är utgöra ettatt
yrkesmässigfrågorhandläggninghjälpmedel vid rörsomav

trafiktillstånd ochför förtecknahjälpmedeltrafik, dvs. att
trafikenkontrolltillstånd, försådanainnehavare attavav
förtillståndetmedöverensstämmelsebedrivs i attsamt

avseenden.dessainformation isamhällets behovtillgodose av

då påbeskrevsregisterdelamaregistren eller,övrigaDe rättare sagt,
följande sätt.

samlaanvänds förägarregistretadressregistretochNamn- att
förbehövsjuridiskafysiska ochuppgifterde personer somom

ellermyndighet förregisteransvarigde register VV är somsom
myndigheter.uppdrag andraförVV på av

administreraanvänds förDirektregistreringsregistret att
förmediumtilldirekt VVanmälningar in auto-gessom

datakommunicering.ellerdatabehandlingmatisk genom
följaanvänds förparkeringsanmärkningarRegistret attöver

redovisningbetalas förfelparkeringsavgifter samtatt avupp
försförfattningsreglerat,intemedel. Registretinflutna utanär

Datainspektionen, DI.tillstånd frånmed stöd av
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Förarprovsregistret används administrativt stöd-ettsom
administration förarprovsverksamheten.för VV:ssystem av

innehåller uppgifter dispenser och uppgifterRegistret även om
resultat från genomgånget i yrkeskurmande enligtom prov

Ävenyrkestrañkförfattningarna. detta register förs med stöd av
tillstånd från DI.ett

registerändamåletNärmare4.4.2 m.m.om

trafikadministrativtregistren samlatbeskrivnaDe utgör systemettovan
har karaktärenfor hela vägtrafiksektom.sarnhällsresurs Deärsom en
administrativtoch fungerarriksomfattande informationssystem somav

vägtrafikenkontroll och finansieringsamhällets styrning,stöd för av
det lämpligt och ekonomisktsamhälleliga funktioner däri andra ärsamt

möjligt.
administrerarolika delsystemen,så vill deellerSystemet, om man

beroendedärav åtgärder.flöde information ochändamålsstyrtett av
Åtgärderna ellerförvaltningsåtgärderkan ha fonnen renav

Kommuniceringenför andras behov.infonnationsförmedling av
föremål.främstauppgifter blir verksamhetens

användare, såvälutnyttjas mängdInnehållet registreni externaav en
delarinom andratrañksäkerhetsinsatserför olika slag avsomav

för vilkatraditionella områdennäringsliv. Till desamhälle och
miljö-väsentlig kan i dag läggastrañkregisterinformationen ävenär

företag ochantal märmiskor,och konsumentintressena. Ett stort
åtkomst tillverksamhet beroendesin dagligaoffentliga iär avorgan

registerinfonnationen.
avseende ochutvecklats i teknisktregistren hartakt medI att

uppgifter harbearbetade ökat,registrerade ochinsamlade,mängden
alltmer släpa efter.verksamheten kommitforfattningsregleringen attav

beskriverregistrenförandetgäller förbestämmelserDe avsom nu
dag faktisktoch den itill del uppbyggnadenendast systemenaven

området.registerverksamheten påbedrivna
uppgifter samlasså, dei korthet beskrivasVerkligheten kan att som

olikamassa och dei endafors i eller registrerasin typerna aven
därigenomolika ochkombineras påuppgifter kan sedan sägassätt

dock frågadetregistret. själva verketandra Idet eller ärutgöra ena
nämligendelar,består olikaenda register. Dettaett avom

yrkestrafikregistrering ochkörkortsregistrering,fordonsregistrering, -
olikafelparkeringsavgifter. Deregistreringnyreglerat av-

enhetligt register.bakas in i dettastödsystemen ettsystem av
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den harverkligheten,tekniskadenbakgrundMot somav
registreradesamtligatanke låtabärandeför attärpresenterats enoss,

författiiingsmässigt. Olikaenda registeruppgifter ävenutgöra ett
uppgiftsmängden kan i sinden totalasammanställningar turav

utifrånteknisktregisterdelar såvälellerkonstituera olika register som
det istyrande, medanreglerinnehåll. TF:sförfattningamas Ytterst är

den PUL:sbeskrivits,personuppgifter,fråga är nyasom ovanom
fördefastbestämmelser lägger yttre ramarnasom

författriingsregleringen.
fårpersonuppgifteruppbyggd så,avseendeti det härPUL attär

berättigadeangivna ochsärskilda, uttryckligtbara församlas in
för någotuppgifter inte f°ar skedessabehandlingändamål och att av

samlades invilket uppgifternamed det föroförenligtändamål ärsom
förförfattningbeskrivs iändamålföljer detdetta9 §. Av att som
förbetydelseavgörandeblirvägtrafikområdetregistreringen av

iregisterföringen stort.
efter ibakgrundangivnaVi har strävat attmot nu
redovisatföregåendevad vi i detutifrånändamålsbestämmelsen, om

beaktande demedochändamålsbeskrivningartillförsöktidigare av
objektsbeskrivningen förhelatillkommit, täckafaktorer som

Ändamålet vilkaangivandevidsträckt, medregistreringen. avanges
uppgifter försmängdfår registreras.eller Denskalluppgifter somsom

beroendedeländamål,sammanställas för olikasedankani registret
Med dessavarandra.medkombinerasuppgifternahur

överväganden.gjort följandehar viutgångspunkter
de behovtillgodoseföras förskallVägtrafikregistret att som

olikainformation iidentifiering ochkontroll,harisamhället stort av
trafiksäkerheten,förvad krävsbeaktandeoch medavseenden somav

omständigheter.betydelsefullavägtrafikenföroch andramiljön
ochfordonför det förstafåruppgifternaregistreradeDe avse

uppgifterdeHäri ingårfordonsregistreringen. ävenfordonsägare som-
Vidarefordonsskattochför trafikförsäkringbehövs uttag m.m.av

felparkeringsavgifter.kontrollenomfattas uppgifter rör avsom
ellerharansökerdenandraUppgifterna får för det om,somavse

eller någonfordonbehörighet förahar haft att person, somannan
handläggningenunderlättafördet behövsregistreras, att avom

körkortsregistreringen.körkortsärenden -
elleransöker hardendet tredjeUppgifterna får för om,somavse

biluthyrningtrafik elleryrkesmässigbedrivatillståndhar haft att -
yrkestrafikregistreringen.

förbundetföregående,detiändamål vi näraRegistrets är, sagtsom
uppgifter enlighet beskrivnamed deti det.förs in Idemed som

likaledesavseendeuppgiftersärskilt angivnaförs vissaändamålet
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särskilt angivna personkategorier in. beskrivnaDet ändamålet omfattar
vidare alla skeden de olika personkategoriemas anknytning tillav
registret, exempelvis beträffande körkortsregistreringsdelen den som
ansöker har eller har hañ körkort.om,

Enligt vårt omfattar ändamålet andra intressensynsätt även ärsom
förbundna med registerverksamheten och kan benämnasnära som som

positiva biintressen. Vi har uttryckligen dessaövervägt att ange
särskilda samhällsintressen, på olika har beröring medsättsom
vägtrañkområdet. De gäller exempelvis beredskapsplaneringen och det

nämnda konsumentintresset, legitimerar angivandet iovan som
fordonsregistreringsdelen de s.k. leasing- och avbetalningsspärramaav

vidarese avsnitt 12. gäller deDetsamma abstrakta ändamålenmera
tillgänglighet och regional balans.

Vi emellertid den detaljeringsgrad vi valt förattmenar
ändamålsbeskrivningen väl ägnad betjäna verksamheten och viär att

därför från ytterligareavstår faktorer särskilt. Vårtnämnaatt
ställningstagande i den här frågan har också påverkats möjligenattav
helt andra krav skulle behöva ställas förandet register iett rentav
tekniskt hänseende registerändamålet vidgades till uttryckligenattom
omfatta andra intressen det eller de de primära vadän ärsom avser
fordonsregistreringen.

Vi vill i det här avseendet särskilt anmärka försäljnings-att ren
verksamhet inte faller in under det beskrivna registerändamålet.ovan

krävs därför fortsättningenDet i sälja uppgifterVV:säven rättatt att
fordonsregistreringen regleras jämförsärskilt 8 §rörsom -

förordningen 1997:652 med instruktion för Vägverket, behandlassom lvidare det följande.i

Prövningsförfarandet4.5

Klargörande bestämmelser behövs detta avseende delsi vilkenom
myndighet skall registreringsärende, delsvisst hurpröva ettsom om
själva beslutsförfarandet skall utformat, dels omprövningvara om av
fattade beslut.

Beslutsmyndighet i

Frågor bilregistrering handläggs dag Skäli VV. ändra dennaattom av
ordning finns inte. huvudregel således detSom bör gälla VV iatt nya

skall frågor fordonsregistrering inklusiveprövasystemet om
saluvagnsregistrering och tillfällig registrering. gällerDetsamma
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parkerings-utfärdaderegistreringfrågorbeträffande avom
anmärkningar.

yrkestrañkregistreringenochkörkortsregistreringengällerdetNär
ellerVVmyndighet-vilkenbestämmelsernagällandedei nuanges
intedetfinnsuppgift. Därutöverinskall föralänsstyrelsen ensom- uppkommenavseendeprövningsmyndighetbestämmelser ennågra om

fråga.
myndighetdenkommerÄven somattdeti systemet angesnya

uttryckligen attböruppgift. Därutöver angesinförandetför enavsvarar
skulledetfalldetprövningsmyndighet. För attmyndighet ärdenna

införandetillknytaskaninteregistreringsfråganågonuppkomma som
centraladenVV ärfrågan prövasdenbörmyndighet somav

vissibefogenhethadock attbörVVregistreringsmyndigheten.
länsstyrelse.tillfallenskiltiprövningenöverlåta ettutsträckning en

Beslutsförfarandet

gradhögivägtrafikregistreringsfrågor ärHandläggningen av
VVförsbilregistretBRK§i 70 genomattdatabaserad. avDet anges

vissainågonföreskrivsBRK att99 §Idatabehandling. omautomatisk
hanfårförf°angliditharhandläggningenhanfall att genomanser

beslutegentligtnågotsåledesförutsätts attDethos VV.beslutbegära
tidigaregälldeordningsådanEnADB-behandlingen.vidfattasinte

1988:327fordonsskattelagen36 §vägtrafikskatteområdet. Ipåäven
beslutasnormalfalletfordonsskatt iuttryckligenemellertid attanges

iuppgiftergrundvalpådatabehandlingautomatisk avgenom
Lagrådet,inrådaninfördes somordning avbilregistret. Denna

till Högstahänvisadeochområdetpårättslägetanalyseradeingående
detfannLagrådet105.1986NJAreferatetavgörande idomstolens s.

fattasbeslutframgickklart attbestämmelsernadetangeläget att av
1987/88:159häromSedatabehandling.automatisk prop.genom

110s.
iuttrycktillkommitharmotsvarande synsättkan nämnas attDet

nämligenföreskrivs att§42dessI1996:1619.rättshjälpslagen
automatiskbeslutvissafattafårRättshjälpsmyndigheten genom

register.förtmyndigheteniuppgifterdatabehandling ett avav
förordningenidetanfördadetbakgrund att omföreslårVi mot av

fattasfårbeslutföreskrivsuttryckligen genomattvägtrafikregister
vägtrafikregistret.iuppgifterbehandlingautomatiserad av
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Omprövning

departementspromemorian EffektivareI omprövning av
förvaltningsbeslut föreslås i samband medDs 1998:42 översynen av
förvaltningslagen skall effektiviseraändringar det nuvarandesom
omprövningsförfarandet. Bl.a. skall myndighet, enligt promemorian,en

skyldig beslut, har meddelat förstadenomprövaatt ettvara som som
instans, det begärs enskild berörs beslutet.någon Dvs.om av som av en
utvidgning omprövningsskyldigheten föreslås. Omprövningen skallav

fullständig i de den enskilde och beslutet fåravseendenvara som anger
inte ändras till nackdel för enskilde.den

behandling ellerBeslut har fattats automatiserad påsom genom
inom vägtrafikregisterområdet måste kunna omprövassättannat av

beslutsmyndigheten. bör kunna ske såväl på begäran denDetta av som
beslutet ofñcio myndigheten. Omprövnings-angår som ex av
bestämmelser denna innebörd i stället för de finnsbör trädaav som
respektive föreslås förvaltningslageni 27 § 1986:223.

Överklagande4.6

Enligt och frågor94 99 överklagas enligtBRK merparten av
Örebro län. paragraferkungörelsen hos i I dessaLänsrätten anges

också prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.att
beslut hosEnligt överklagas vissa regeringen, bl.a.95 § BRK

rörande dispenser.
yrkestrafikregistreringenBeträffande körkortsregistreringen och

finns inte speciellt sikte överklagandenågra bestämmelser påtarsom
registreringsfrågor.av

det finnas heltäckande för hurI börsystemet systemettnya
registreringsfrâgorna överklagas.

det gäller valet överklagandeinstans regeringen ellerNär av -
allmän förvaltningsdomstol sketthar under år successivsenare en-

ske. Efter förslag iutveckling domstolsprövning skallmot att prop.
Översynl997/98zl0l förvaltningsprocessen; allmän regelav en om

förvaltningslagendomstolsprövning förvaltningsbeslut har im.m.av
förts förvaltningsmyndigheter fårin regel beslutatten om av
överklagas intehos allmän förvaltningsdomstol, något ärannatom
särskilt föreskrivet l997/98:226,bet. 1997/98:JuUl7, rskr. SFS
1998:386. Därmed den tidigare huvudregeln statligaöverges attom
myndigheters beslut avsaknad särskilda bestämmelseri av om
överklagande får överklagas hos högre myndighet och i sistanärmast
hand hos regeringen. Reformen beskrivs i propositionen som en-
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lagregleringinnebärändringförfattningsteknisk enavensom
gäller.redan Denpraktikenidomstolsprövninghuvudregel somom

överklagandebestämmelsersärskildaföranlederhuvudregeln attnya
eller någonregeringenskall ske hosöverklagandefalli dekrävs annan

skallhuvudregelnavvikelse från göras.
detvivägtrafikregistreringen attområdet förgällerdetNär anser

skallöverklagandemotiveratärendenfå är atti någraendast typer av
motiveradöverklagandeordningsådanregeringen. Främstske hos är en

nämndaförfattningsbestämmelser. Ifråndispenseri fråga prop.om
bestämmelsersärskildafinns attallmänhetidets. 64 omattanges

regeringen.hosöverklagasbeslut kansådana
nonngivnings-och 11263också attförutsättspropositionenI

iföreskriftermeddelandeärendendvs.ärenden avsessomavom-
regeringen.hosöverklagasskallkap. RF8 -

allmänhosöverklagandetillställning ärfrågaEn att ta om
1971:289lageni §huvudregeln 14skall följaförvaltningsdomstol om

gälla förskallsärordningellerförvaltningsdomstolarallmänna enom
innebäralternativet ettförstnämnda attDetvägtrafikregistreringen.

harförstärendetläninomlänsrätttill denöverklagasbeslut vars
därvidskulleBorlängeicentraltfattasbeslutVV:sprövats. som

beslutoch VV:släni DalarnasLänsrätten somkomma prövasatt av
Örebro iLänsrättenitrafikregistret prövasföravdelningenvidfattas av

trafikregistret ärinomÖrebro enheterfattasbeslutVissalän. somav
Överklaganden skullebeslutdessaArjeplog.ochVisbytillförlagda av

Norrbottensirespektive LänsrättenGotlands läniLänsrättenprövas av
länsrätt.respektiveskullelänsstyrelse prövasBeslutlän. avav

ordningenbeskrivnadenskillnadtillkansärordning motEn
enda länsrätt.förs tillslagaktuelltmålallainnebära att ennuav

fordons-beslut iVV:sframgått,gäller, såsomnärvarande attFör
Örebro län. Dennaihos Länsrättenöverklagasregistreringsfrågor

bilregisterverksamhetenhela1996januariden l närinfördesordning
bet.1994/952126,prop.till VVlänsstyrelsernafrånfördes över

fördesSamtidigt1995:1358.SFS1994/95:356,rskr.1994/95:TU23,
fordons-påbeskattningsmyndigheteruppgifterlänsstyrelsernas som

bestämdesoch detskatteförvaltningentillområdebeskattningens över
handskulle haslandetför helafrågordessa avomatt

fordonsskatte-Örebro samlaskäl förlän. Somi attSkattemyndigheten
Örebro anfördeländen iskattemyndighetendahosfrågorna en --

bet.1995/96:24,prop.riksdagentillpropositioneniregeringen
underlättaviktenbl.a.1995/96:12 attrskr.1995/96:SkU4, av

ÄvenÖrebro.ifinnstrañkregistermed VVzssamarbetet som
iÖrebro hos LänsrättenöverklagasbeslutläniSkattemyndighetens

Örebro län.
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Frågor fordonsregistrering och fordonsbeskattning har ettom
mycket registreringensamband ligger till grund förnära uttaget av-
fordonsskatt. fallI många gäller ärende såväl frågan registreringett om

den skatteuttag. de fall begäranI omprövning gällersom om en om
både registrerings- och skattefrågan förstVV registreringen ochprövar
lämnar därefter ärendet till Skattemyndigheten för prövningöver av
skattefrågan. VV också uppbördsmyndighet för fordonsskatt. Deär
härmed förbundna ärendena fordonsbeskattning handläggsnära om

Örebroframgått Skattemyndigheten i län och överklagassom ovan av
också hos länsrätten där.

Enligt vår mening det angeläget undvika splittradär att en
besvärsordning och gäller för samtligabesvärsväg ärendenatt samma

vägtrafikregistrering. finns nämligenDet beröringspunkternäraom
mellan de olika ärendeslagen. Särskilt gäller fråga fordons-detta i om
registrering å sidan och yrkestrañkregistrering andra sidanå samtena
mellan körkortsregistrrering och den del yrkestrafikregistreringenav

taxiförarlegitimationen. talar för ordningDetta nuvarandeattsom avser
avseende överklagande i ärenden fordonsregistrering skulleom
sträckas gälla vägtrafikregistreringen i dess helhet. Vi föreslårut att

bakgrund härav alla sådana ärenden skall överklagas hosmot att
ÖrebroLänsrätten i län. kan tilläggasDet den helt övervägandeatt

delen de mål kan förväntas, liksom i dag, kommer attav som avse
fordonsregistrering, ofta med anknytning fordonsbeskattningen.till

anförda medförDet särskild överklaganderegel påatt en samma-
för närvarande i BRK bör gälla. prövningstillståndKravsätt som -

Ävenbör gälla vid överklagande från länsrätten till kammarrätten. detta
skall framgå särskild bestämmelse, jfr 1997/982101enav prop.

113 ö. berörda förordningenDe reglerna bör in itass. om
vägtrañkregister, lagen förvaltnings-14 § 1971:289 allmännase om
domstolar.

Den behandlade principen för överklagande iovan nya
förvaltningslagen inte fullföljdsrätteninnebär vidgas i fallatt av
bristande överklagbarhet. finns dag författningsområdeti inomDet
vissa beslut inte får främstöverklagas, frågor utformningensom om av
vissa registreringsskyltar. Någon utökning fullföljdsrätten till attav
omfatta sådana beslut bör inte ske. gällande bestämmelserNuäven
härom återfinns i dag i flera författningarolika och förs tillöver
förordningen vägtrafikregister.om
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iDefinitioner5

Vägtrafikförfattningarna

definitionernacentralaDehuvuddrag:iförslagUtredningens
lagfästs.viktbegreppen,ochfordons-främstvägtrafikområdet, dvs.

förordning.Övriga isamlasdefinitioner en
redaktionellamindreendastmedförs,definitionernagällandeDe nu

idebyggerFörslaget attgällande rätt.frånjusteringar, över nu
giltighetallmändefinitionerna ägerdefinitionsförfattningama upptagna
särskiltvarjepåsedanvad månvägtrafikområdet. Iinom man

förutsätterenkelthelt attellertill lagenhänvisaväljerdelområde att
fall.tillfallfrånfårgällaskallbegreppskatalog avgöraslagens

uppdragUtredningens5.1

omfattandeförhållandevisfinnstrafikförfatmingarflertalI ett
ingårutredningsuppdraget attIdefinitioner.sammanställningar av

vinnaskanöversiktlighetochklarhetökad genominteöverväga enom
skallVidareförfattning.särskildtilldefinitionernaföra enatt samman

motsvarandemedöverensstämmelsedefinitionemasvi överse
regelverk.i EG:sdefinitioner

Allmänt5.2

förordning utgördignitetmed enförfattningarde somfleraI avav
grundläggandededefinierastrafikförfattningsstrukturendelviktig av

gällerförfattningsmaterian. Dettaianvändsgenomgåendebegrepp som
bilregisterkungörelsen1972:595, FK,fordonskungörelsenfrämst

KKF,1998:980, samtkörkortsförordningenBRK,1972:599,
såväl lag-iförfattningar,övriga1998:1276. I somtrafikförordningen

fallandradefinitioner. Itill dessafallvissaihänvisasförordningsform,
lagförarbetena.ienbartbehandlatsfrågeställningenaktuelladenhar
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lagenI 1951:649 straff för vissa trafikbrott, förekommerTBL,om
på flera ställen olika begrepp definieras i trafikförordningensom
tidigare VTK och andra trafikförfattningar. När TBL ändrades i
samband med bl.a. VTK tillkom år 1972 uttaladeatt sig Lagrådet om
det förhållandet det i lag tagits begrepp, för vilkasatt tolkningen upp

hänvisad till författningarär lägre dignitet prop. 1972:137.man av
Lagrådet yttrade följande prop. 29.s.

Det föreligger helt naturligt mycket samband mellanett nära
trafikbrottslagen de författningar reglerar trafikensamt som
och därmed sammanhängande förhållanden. Ett önskemål är att
uttryck och begrepp har innebörd i TBL ochsamma
trafikförfattningama. De grundläggande och detaljerademest
bestämmelserna finns i trafikförfattningama och det framstår

naturligt TBL anknyter till och faller tillbaka på dessa.som om
komplikationEn uppstår emellertid TBL lagsärattgenom av

medan bestämmelserna i övrigt inatur harstort sett annan
karaktär. Detta vållar dock nämnvärda svårigheter de inär
administrativ ordning tillkomna reglerna finns vid antagandet

bestämmelserna lags Om inteär framgårnatur.av annatsom av
vad förekommer vid tillskapandet lagreglema, fårav som av

dessa regel ansluta sig till de därvid existerandeantagassom
stadgandena Vanskligare blir förhållandetnatur. när-av annan
såsom i förevarande lagstiftningsärende lagbestämmelsema-
utformas först, medan de från saklig synpunkt mera
grundläggande bestämmelserna då fått sin slutligaännu
avfattning.

detI remitterade förslaget mestadels begrepp ochupptages
uttryck sedan länge förekommit förevarandepåsom
lagstiftningsområde. Vad anföres i remissensom ger
anledning dessa framdeles skall sådantantaga ändratatt ges
innehåll de längre kan vad lagförslagetatt motanses svara
åsyftar. Förslaget innehåller emellertid också vissa nyheter. Så
har exempelvis upptagits den kategorien terrängmotor-nya
fordon. Departementschefen har angivit vad därmed åsyftas.
Om riksdagen gillar uttalandena, får dessa på sätt antyttsnyss

bestämmande för vad TBL med terrängmotor-vara menar
fordon.

Samma lagstiftningsteknik den redovisade har andraanväntssom nu
ÖVL,gånger. lagenI 1972:435 överlastavgift, används radom en

definitioner betydelsen definitionerDe och begrepputan att anges. som
används i trafikskadelagen 1975: förklaras1410, TSL, inte heller i den
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defmitionernasLagrådetÄven diskuteradetill TSLförarbetenailagen.
remitteradeLagrådettilldet1975/76:15. Iprop.tillämplighet m.m.

230:§ prop.1löd inledningenförslaget s.av

fordonmotordrivetmedlagdennatillämpningVid avsesav
gäller1972:595. Lagenfordonskungörelsenidetsamma som

dock ej...

251-252.följande prop.uttalaLagrådetföranledde attDetta s.

medförståsskallvadgällerdet närmareNär att somange
hargaffeltruck,motorredskap änochfordonmotordrivet annat

definitionerdetillhänvisningtekniken görsden avvalts att
och1972:595fordonskungörelsenfinns ibegreppdessa som

vissaklassificeringenangående1952:45kungörelsen av
tillämpnings-lagensblirteknikdennaMedgaffeltruckar.

detdetreglering, iadministrativ attberoendeheltområde av
bemyndigan-regeringenseftereller,regeringenvadbestäms av

villLagrådetbesluta.kommakanmyndighet attde, annan
regeringsformen.medförenligtdetta ärifrågasätta om

tillhänföratorde attTrafikskadelagen ämneett varasomavser
område,dettalagområdet. InomangivnaRF2§i kap.det 8

delegationlagområdet,obligatoriska ärdet s.k.till avhörsom
normgivningskompetensRegeringenstillåten.lagstiftning inte

medanståndföreskrifter attfrånbortsetthäromfattar om-
verkställighetsföreskrifter. Enendastförpliktelserfullgöra -

verkställig-meddelaskall fåregeringenförförutsättning enatt
lagbestämmelsedenemellertidhetsföreskrift enatt somär

detaljeradså attkomplettera ärskallföreskriftsådan
denväsentligttillförs något nyttinte avregleringen genom

211. Det1973:90föreskriften prop.beslutaderegeringen s.
tillämpnings-trafikskadelagensställasdärförmåste attkravet

själva lagen.iregelområde bestäms genom en
ordbrukadeallmäntsådanatydligt somDet attär

användbarafullt närmotorredskap ärochfordonmotordrivet
tillämpningsområde.lagensgällerdet att ange

strökstill FKhänvisningen utanochändradeslydelseBestämmelsens
författningstexten.iförklaradesfordonmotordrivet etc.begreppetatt

ochståndpunktendenintagit motsattaLagrådetharSenare
användabetydelsenfrågalag iiförespråkat avatt omenman

exempelvishäromförordning. Setill prop.hänvisardefinitioner en
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1987/882159 vägtrafikskattelagstiftning och 1994/95:55om ny prop.
Försäljningsskatten på motorfordon.

Vid behandlingen regelverk på körkorts- och yrkestrafik-av nya
områdena har frågan vägtrafikdefinitionema nyligen återom
aktualiserats. Vid behandlingen lagrådsremissen föregickav som prop.
1997/98:63 En refonnerad yrkestrafiklagstiftning uttalade Lagrådet i
det här följandeavseendet a. 203-204.prop. s.

vissaI bestämmelser i lagförslagen 1 kap. 2§ yrkestrafik-
lagen, 2 och 18 lagen biluthyrning förekommerom
hänvisningar till fordonskungörelsen 1972:595, främst med
avseende på olika definitioner fordon. Detta teknikärav en

i princip inte bör komma till användning, eftersomsom
riksdagen blir bunden regeringens föreskrifter ochav
lagändringar behövs regeringsförfattningen ersättsom av en ny
sådan. Eftersom lagstiftningen på kommunikationsområdet i

utsträckning bygger och måste byggastor på de definitioner
finns i bl.a. fordonskungörelsen och det störandesom attvore

behöva definitionema i varje lag på området fårupprepa
visserligen tekniken tills vidare. Härtill bidraraccepteras även

det det gäller just yrkestrafiklagstiftningenatt när synes vara
Lagrådet har initierat tekniken vid tillkomsten densom av
nuvarande yrkestrafiklagen se 1987/88:78 och87prop. s.
104. Lagrådet förordar dock de centrala definitionerna påatt
kommunikationsområdet på sikt i lag, vartill kantas en
hänvisas i övriga lagar. Däremot bör det inte komma i fråga att
i lag hänvisas direkt till kommande regeringsföreskrifter ien
anledning lagen. hänvisningarDe till blivandeav en
yrkestrafikförordning förekommer i vissa paragrafer börsom
därför allmänt hållna hänvisningarersättas tillav mer
föreskrifter meddelade med stöd lagen.av

Även vid behandlingen lagrådsremissen i anslutning tillav prop.
1997/982124 Ny körkortslag underströk Lagrådet sinm.m. ovan
redovisade ståndpunkt och anförde därvid följande a. 152.prop. s.

Några definitioner de olika fordonstypema innehåller inteav
lagen. Avsikten dessa definitioner skall återfinnasär i deatt
ytterligare föreskrifter för tillämpningen lagenav som
regeringen eller myndighet regeringen bestämmersom
bemyndigas utfärda, dvs. främst i körkortsförordningen.att
Mot denna teknik finns inte anledning till erinran från
konstitutionell synpunkt. detI Lagrådet nyligen granskadeav
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emellertidyrkestrafiklag användestillförslaget annanen
tillhänvisningi lagennämligenteknik, att gavs en

visserligenmetod1972:595,fordonskungörelsen somen
dockbetänkligheterkonstitutionellakunde möta men som

framstårgodtas.kunna DettillsvidareansågLagrådet som
lagstiftningsomrâdetomfattandedetinomangeläget att som

hela fältet. Somanvändstekniktrafiken översammaavser
bör delagstiftningsärendenyssnämndaframhöll iLagrådet
siktkommunikationsområdetpå tasdefinitionernacentrala

Även sådanalagar.övrigahänvisas ivartill kanlag,iin omen
förbetydelseha sådanområdettordeändrasoftadefinitioner

sådanttillvinna sigocksåi följd däravochallmänheten -
eller ianvändasbörlagfonnen varti riksdagenintresse att-

lag.idrasriktlinjerfall allmänna upp en

uppmärk-propositionemabådadeutskottsbehandlingenVid av
framhöllfp1997/98:T7motionytterligare. Ifrågansammades

författningstekniskarörande denuppfattningLagrådetsmotionärerna
centralademenadeochdefinitionerna attbehandlingen av

lag.in ibörkommunikationsområdetinom tasdefinitionerna
betänkandei sitthänvisadeochmotionenavstyrkteTrafikutskottet

förutsatteocharbeteutrednings atttill denna1997/98:TU9
sådanhuruvidafråganomfattarövervägandenutredningens även en

28-29.lagformhaförfattning bör

Ändringar definitionernai

mängdalltsåförekommertrafikförfattningarna storaktuelladeI en
förordningarnagrundläggandededefinieras ibegrepp som

författnings-genomgående ianvändsbegreppkungörelsema. Dessa
följande.detredovisas ivilketmaterian,

de idäruppställningarfinnsVTKoch 2§BRK4§3§ FK,I
definieras.begreppenanvändaförfattningrespektive

idekap. §i 5innehåller l1998:980, KKF,Körkortsförordningen
definitionerna.användaförordningenoch ikörkortslagen

förstakap. 1 §i 1däremotdefinieras1998:490yrkestrafiklagenI
tillkopplademedtraktorertraktortågbegreppetstycket som

ifordonsbeteckningamabeträffandehänvisaskap. 2 §släpfordon. I 1
fordonskungörelsen.tilli lagenövrigt

FSL,1988:327, attfordonsskattelagenstycketandra§I 1 anges
BRK,ochi FKbetydelsehari lagenbeteckningama omsomsamma

inte sägs.annat
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fordonsskatteförordningenI 1 § 1993:1028 hänvisas i fråga om
beteckningar till ochFSL FK.

Efter genomgång de paragrafer innehåller definitioneren av som
kan konstateras följande i fråga ändringsfrekvensen. Underom en
tioårsperiod, åren 1987-1996, har någon eller flera definitionerna iav
3 § FK ändrats fyra gånger, 4§ BRK ändrats sju gånger, 4§ KKF
ändrats fyra gånger, ändrats fem2 § VTK gånger och någon eller flera

definitionerna i 3 § terrängtrafikkungörelsen 1972:594, TTK,av
ändrats gånger. De ändringarna följande.tre större var

År 1989 genomfördes rad ändringar flertal definitioner ietten av
samtliga de aktuella förordningarna SFS 19892938-942genom
axeltryck, boggi, boggitiyck, bruttovikt fordon,på jordbrukstraktor,
lätt m.fl. definitioner.terrängvagn

År 1992 ändrades i definitionernaFK på registreringsskylt, totalvikt
på bil, traktor och motorredskap definitionen traktorpå SFSsamt
1992:1758, i BRK definitionen på registreringsskylt och traktor SFS
1992: 1767 och i definitionernaKKF på körkort, traktor och traktorkort
SFS 1992:1765.

Under år 1994 gjordes vissa ändringar i ochTTK, FK BRK som
rörde definitionerna begreppen registreringsskylt och släpfordon,av
registreringsskylt och sidvagn respektive registreringsskylt och
saluvagnslicens SFS 1994:2056, och2055 2054.

Vidare ändrades i FK, och gamlaVTK KKF under år 1996
definitionerna lätt respektive motorcykel SFStungav genom
19961321-323.

BRK, FK och justeradesVTK under år tillägg1997 ettgenom av
fordonsbegreppen dolly och släpkärra SFS 1997:694-696 för nåatt
överensstämmelse med vissa EG-regler områdetpå rådets direktiv
96/53/EG; i ändradesVTK då ytterligare antal definitionerett av-
mindre intresse här.

Slutligen skedde år i VTK, gamla ochKKF, BRK FKsamma en
justering definitionen traktor SFS 1997: 1299-1302.av av genom

trafilçförordningNy

Vägverket överlämnade den december21 1995 förslag till ändringarett
nuvarande regler trafik på och i Förslaget byggde påväg terräng.av om
underlag framtagits i samarbete med Rikspolisstyrelsen ochett som

Svenska kommunförbundet.
enlighet med förslaget harI nyligen författning trafik-en ny -

förordningen dels dels de avsnitt iVTK, TTK innehållerersatt som-
trafikregler. harDessutom vissa bestämmelser i vägmärkes-
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SFSförordningen,in i dentagits1978:1001förordningen senya
centrala begrepp.definierastrafikförordningen§1276. I 31998:

lagarförekommer i vissavilka definitionerNärmare somom

lagen:förklaring iianvänds TBLDefinitioner utansom
vägtrafikant
motordrivet fordon
traktor
motorredskap

förklaring i lagen:används i TSLDefinitioner utansom
fordonmotordrivet

motorredskap

i KKF:förklarasochianvänds KKLDefinitioner somsom
motorfordon
terrängmotorfordon
traktor
motorredskap

klass Imotorredskap
klassmotorredskap

motorcykel
motorcykellätt

personbil
lastbil

lastbillätt
släpfordon

släpfordonlätt
terrängvagn

lastbiltung
buss
bil
moped
terrängskoter
körkort
körkortshavare
körkortstillstånd
körkortsunderlag
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ÖVLDefinitioner används i förklaring i lagen:utansom
axel
axeltryck
bil
boggi
boggitryck
bruttovikt
buss
fordon
fordonståg
lastbil
motorredskap klass I
släpvagn
trippelaxel
trippelaxeltryck

terrängvagntung

Definitioner används i FSL med hänvisning till BRK:som
personbil
motorcykel
traktor
motorredskap
buss
lastbil

terrängvagntung
släpvagn
påhängsvagn
trafiktraktor
tjänstevikt
totalvikt

Definitioner används i med hänvisningYTL till FK:som
personbil
lastbil
buss
terrängmotorfordon
traktor
släpfordon

kanDärutöver antal lagar, innehållernämnas mindre antalett ettsom
definitioner främst rörande fordon förklaring. Hit hörnärmareutan- -
exempelvis lagen 1976:1090 alkoholutandningsprov, lagenom
1971:965 straff för trafikbrott begåtts utomlands,om som
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1975:1313,terrängkömingslagen1975:343,bilskrotningslagen
1976:339lagenfelparkeringsavgift, om1976:206lagen om

1990:1079lagen1986:1386, ombilavgaslagensaluvagnsskatt,
besiktningsorganvissa1994:2043lagenbilförbud omtillfälliga samt

fordonsområdet.på
innehållerfallvissaifordon egnaflyttning1291982:Lagen avom

biluthyrning1998:492lagenmedan ombegreppsförklaringar,
fordons-1988:328lagenIi FK. omfordonsbegreppentillhänvisar

tillinnebördbegreppensfrågaihänvisasfordonutländska ompåskatt
FSL.

regelverkEG:siDefinitioner5.3

definitionemassvenskadeöveringåruppdrag attutredningens seI
regelverk. NärEG:sidefinitionermotsvarandemedöverensstämmelse

områdenvissainomEG-dokumentså,det attEG-rätten ärgällerdet
användadokumentaktuelltde idefinitionerinnehållerinledningsvis av

medteknikanvändsområdenandrapå annandetmedan enbegreppen,
vidareanvänds begreppen utanfallandraytterligareIhänvisningar.

sammanhang.framgår textensdenförklaring än avsom
förreglernågraantagitsinte gemensammaharEU ännuInom

medlems-varjeförfattningar, utanmil.BRKtrafikregisterområdet
rådetstillförslaglagstiftning. I ettnationellasindärtillämparland

släpfordonderasochmotorfordonförregistreringsbevisdirektiv om
maj 1997,30denkommissionenframlagtshar202/10,97/C avsom

släpfordon,motorfordon,definitionerfrågaidock avhänvisas om
direktiv.till redanregistreringsbevis antagnaochregistrering

fordon,rörområdetpådokumentgrundläggande somEtt
den70/156/EEGdirektivrådets avfordon, ärregistrering m.m.av

lagstiftningmedlemsstaternas omtillnärmning1970februari av6 om
Dettafordon.till dessasläpvagnarochmotorfordontypgodkännande av

den92/53/EEGdirektivrådets avändratsdärefterhardirektiv genom
1992.juni18

bestämmelserna ärvilkakringrad begrepp,definierasdirektivetI en
deiförekommer ovanossavbegreppdeuppbyggda. Av som

fordon.begreppetendastdockdefinierasförfattningamagenomgångna
"motorfordon ärfordonmed somdirektivetartikel i2Enligt menas

medellerfárdigbyggtdet ärpå oavsettanvändas väg, omattavsett
km/h25maximihastighet överförkonstrueratochhjulfyra enminst

spårbundnaundantagmedfordon,sådana avtillsläpvagnarsamt
rörligasamtligaskogsbrukstraktorer samtochjordbruks-fordon,

motorredskap.
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Fordon definieras exempelvis i 3 § FK anordning på hjul,som
band, medar eller liknande inrättat förär färd markensom och
löper på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon, släpfordon,
terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga
fordon.

Vi kan konstatera de olika definitionernaatt i direktivet respektive
FK m.fl. svenska författningar skiljer sig något i omfattning, men

direkt stridautan att varandra. Vissamot definitionerna i direktivet,av
huvudsakligen tekniska dentermer, är de saknararten attav
begreppsförklaring i de svenska trafikförfattningama.

Rådets direktiv 77/143/EEG den 29 december 1976av om
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftningav provningom av
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, med ändringar
i direktiv 88/449/EEG och 9l/328/EEG, behandlar, framgårsom av
titeln, frågor besiktningsskyldighet. I direktivenom används vissa
fordonsbegrepp utan definieras.att närmare Bestämmelsernam.m. i
grunddirektivet jämte ändringsdirektiv har rådets direktiversatts av
96/96/EG den 20 december 1996 medav titel. Detsamma antagna
direktivet innehåller inte några definitioner där använda begrepp.av

detI s.k. maskindirektivet, dvs. rådets direktiv 89/392/EEG denav
juni14 1989 tillnärmning medlemsstaternasom lagstiftningav om

maskiner, slås fast de för maskiner grundläggande hälso- och
säkerhetskraven. Utanför dess räckvidd ligger transportmedel, dvs.
fordon och släpvagnar till dessa, avsedda enbart för transport av

bl.a. på Det undantarväg.passagerare också fordon används påsom
till skyddväg för liv och hälsa.

Maskindirektivet omfattar vissa motorredskap och arbetsmaskiner
för närvarande definierassom vägtrafikfordon enligt FK.som

Direktivet gäller främst klassificeringsfrågor, vad vägfordonärsom
där finns vissa beröringspunkterm.m., men med BRK, såsom frågor

de aktuellanär fordonen skall registreras.om
I rådets direktiv 92/6l/EEG den 30 juni 1992av om

typgodkännande två- och trehjuliga motorfordon slås iav preambeln
inledningen fast det föratt uppnå syftetatt med EU-tanken är
nödvändigt exaktaatt upprätta och enhetliga definitioner fordon.av
Direktivet harmonisera medlemsstaternasatt definitioneravser dessaav
fordon i syfte undanröja de handelshinderatt medlemsstaterna emellan

har medgöraatt nuvarande skillnadersom i tekniska krav för fordonen.
Direktivet skall tillämpas på samtliga två- och trehjuliga motorfordon

avsedda förär vägtrafik.som
Den hittillsvarande svenska definitionen på moped skiljer sig från

direktivets lydelse. I den körkortslagstiftningen har därför vissnya en
anpassning skett. De två- och trehjuliga motorfordonen delas i bl.a.
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enlighetidefinierasmopedSommotorcyklar.ochmopeder
förkonstrueratmotorfordon är entypgodkännandedirektivet ett som

harochi timmenkilometerhögst 45 somhastighet av
harförbränningsmotor,drivsdet enhjulellertvå samt, enavtre om

ellerkubikcentimeter,50högstSlagvolym av
kilogram350 samtunderstigerlastochhjul utanfyra sommassaen

slagvolymhardennaförbränningsmotor, avendrivsdeta enavom
ellerkubikcentimeter,50högst

hardennamotor, enmed någon typförsettdet avannanb ärom
kilowatt.4högstnyttoeffektmaximal av

eldriveti frågaskall ettviktmopeds omberäkningenVid enav
in.räknasintebatteriernafordon

mopedklass Imopedmed somterminologin endenEnligt avsesnya
pedalermedmopedIImoped klass sommedochtill klass enhörinte

ochtimmenikilometer25högst somhastighetförkonstruerad avär en
1998:980KKFSekilowatt.överstiger linteeffekthar motor varsen

följande.och12571998:SFSförfattningsändringaroch
unioneninomarbetetihandefter antasdokumentdevissaI somav

till debegreppanvändabetydelseni frågahänvisas avomnumera
Somvioch nämntantagits ovan.tidigaregrunddokument somsom

tolkningsmeddelandeKommissionens omkandettapå nämnasexempel
motorfordonregistreringoch somtypgodkärmandeför avförfaranden

143/04.96/Cmedlemsstatregistrerade ivarithartidigare annanen
direktivrådetstillförslaget omföreliggandeÄven deti nu

202/ 10,97/Csläpfordonderasochmotorfordonförregistreringsbevis
iexempelvishänvisas1997,majden 30Kommissionenframlagt av

ochregistreringsläpfordon,motorfordon,definitionenfråga avom
92/6l/EEG.och70/l56/EEGdirektiventillregistreringsbevis

91/439/EEGkörkortsdirektivets.k. avdetfinnskörkortsområdetPå
direktivrådetsiintagnaändringarmedkörkort,1991juli29den om

bl.a.innehållerKörkortsdirektivet1997.juniden 297/26/EG av
körkortsbehörigheter samtifordonskategoriemaindelning av

innehållerändringsdirektivetmedanfordonstyper,vissadefinitioner av
motorcykel.begreppetdefinitionändradbl.a. aven ochförordningarantaldet stortfinnsyrkestrafikområdet ettPå

mellanochinomtrafikolikadereglerar typernadirektiv avsom
EG-dokumenteniland. Detredjefrånochtillmedlemsländerna samt

varjetillinledningenigenomgåendeförklarasbegreppenanvända
dokument.

kanförfattningsområde nämnasmedjämförelse annatettSom en
1994:1550tullagen§I 2begrepp.användadärochtullagstiftningen

Därutöverlagen.denanvänds iuttryckvissanämligendefinieras som
rådetstilluttryckanvändainnebördenbeträffandehänvisas av
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förordning EEG 2913/92 den 12 oktober 1992 inrättandetnr av om av
tullkodex för gemenskapen. l 2§ tullförordningen 1994:1558en

definieras på motsvarande vissa uttrycksätt används isom
förordningen och i hänvisasövrigt till förordningen EEG 2913/92nr
och till tullagen. Begreppen har dock inte någon angiven allmän
giltighet i all författningsreglering för tullområdet eller delar det.av

VV fick i regleringsbrev för år 1997 regeringens uppdrag överatt se
tillämpningsområdeFK:s i förhållande till det tidigare nämndam.m.

maskindirektivet. Utredningen skulle ske i samråd med Arbetarskydds-
styrelsen och RSV. VV skulle föreslå de ändringar krävs i FK,som
lagen 1994:2043 vissa besiktningsorgan fordonsområdet,om
BRK, FSL m.fl. författningar.

Uppdraget har redovisats i promemoria den 18 december 1997.en
VV föreslår fordonskategoriema motorredskapatt och terrängmotor-
fordon med begrepp,ersätts mobil maskin, förett skapanytt att ett
begrepp lättare kan identifiera fordonskategoriema vid kontakternasom
med övriga Europa. föreslårVV också mobila maskineratt som
används på skall registreras i bilregistretväg vägtrafikregistret.
Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande i
Kommunikationsdepartementet.

överväganden5.4 och förslag
Överväganden rörande definitioner de nationella författningarnai

I vårt uppdrag ingår definitionernaöverväga i de olikaatt om
vägtrafikförfattningama bör föras till särskild författning.samman en
Därvid uppkommer frågan i vad mån regleringen skall ske i lag eller
förordning. Vi har i denna fråga diskuterat olika alternativ visom
redovisar i det följande.närmare

Vi har bl.a. använda metodikprövat beskrivitsatt samma som ovan
beträffande TBL och TSL. sådantEtt skulle innebära isystem att man
den lag vägtrafikregister, vi föreslår, i frågaom som om
begreppsförklaringar inte skulle hänvisa till någon förordning, utan att

i förarbetena skulle förklara grunden till och innebördenman av
tillvägagångssättet på skedde åren ochsätt 1972 1975 vidsamma som
tillkomsten de nämnda lagarna. Samma skulle då ocksåsystemav
användas i andra lagar med anknytning till vägtrafiken. förordningarI
på vägtrafikområdet skulle enligt det alternativet hänvisas till en
särskild förordning, vari samtliga definitioner skulle samlas.

Ett alternativ i varje lag för sig definiera deannat är iatt
författningen begreppen.använda Det tydligt redovisa demär sättett att
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ochvidförfattningarmängdi ettskerändringardet kräver att enmen
iframgårockså,harTillvägagångssättettillfälle. ovan,somsamma

skulledethar göraochomständligt attför menatfallvissa ansetts man
fördeldetutgångspunkt ärvidlyftig. Vår är attalltförlagtexten enegen

ellersker i lag-detsamladebegreppsförklaringama oavsettha omatt
praktisktdelsöverskådligt,delssådantförordningsfomi. ärEtt system

författningsändringar.vid
stiftadiskuteratvisistnämnda har atttill detanslutning enI

betecknaskandefinitioner,med delagfristående somgemensamma
berörs.lagardeförfrämstbehövsochövergripande somsomsom

skulleförfattningamaiförekommerdefinitionerövrigaSamtliga som
förordning.samlas idå gemensamen

radIviktbegrepp.Övergripande ochfordons-olikafrämst enär
tillanknytningfinnslagsvägtrafikomrâdet naturpåförfattningar enav

YTLTSL,TBL,KKL, samti FSL,dvs.fordonsdefinitionerna,olikade
deanvänds i någonÖVL. definitionersamtligatäcka in avFör somatt

innebördensärskild lagidetkrävslagarna avnämnda att angerenman
fordonsbegrepp.samtliga

åsyftadedefinierarbestämmelserdeGenomgången nusomav
denunderändringsfrekvens senastemåttligrelativtvisar påbegrepp en

tioårsperioden.
följandegjortviharställningstagandeslutligavårtVid

överväganden.
utvecklings-kontinuerligtföremål förVägtrafiklagstiftningen ettär

tordeomfång. Dettill sittocksåOmrådet stortförändringsarbete. äroch
tillanknytningfå allthandefter störresektorerskildasinainom

antalobetydligtinteEttEG-rätten.inomreglermotsvarande
refomiarbetedetföljdenblikanjusteringaroch somförändringar av

antalbl.a.förändringar ettexempel påEttförutses.kan av
tillanpassningpåarbetepågåendedetbegreppfordonsanknutna är

maskindirektiv nämntsEG:s ovan.som
ochförändrings-snabbhet ipåökande kravetdetEG-anknytningen,

regeringenförtalarförhållanden attpraktiskam.fl.anpassningsarbetet
avsedda attbegreppdefiniera ärbemyndigandeskulle att somettges

föreskrivssärskiltutsträckningdeniförfattningarandraianvändas som
då kunnaskulledefinitionernaolikadeochförfattningrespektivei

regeringsförordning.samlas i en
talarframhållituttalandenagjordanyligenheltLagrådet i deSåsom

centraladeförskälandraoch attkonstitutionellaemellertid
vibedömersynpunkterlagfonn. Dessa varadefinitionerna ges

kanonekligenlagregleringproblempraktiskaöverordnade de som en
övrigtförminskarproblemenpraktiskasituationer. Demedföra i vissa

centraladeendastomfattatillinskränkslagregleringen attom
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begreppen. Det sagda leder till välja lösningen lagfästaatt denu attoss
begrepp Övrigaenligt vår bedömning kan betecknas centrala.som som
definitioner samlas då i förordning.en

sistnämndaI hänseenden har vi gjort följande överväganden.
Flertalet fordonsbegrepp återfinns i de centrala författningarna på

vägtrafikområdet. harDe betydelse för avgränsningstor rättigheterav
och skyldigheter inom vägtrafiken. flestaDe dem utifrån dettaärav
betraktelsesätt sådan karaktär de bör i lag. Någraatt tasav upp en av
fordonsbegreppen kan tyckas perifera, såsom cykelkärravara mer
och lekfordon. Vi har emellertid för inte splittrastannat att gruppen

aktuella beteckningar i detta sammanhang. Grundläggandeav
fordonsbegrepp bör alltså enligt vår mening regleras i lag.

Nära förbundna med fordonsbegreppen de begrepp reglerarär som
fordons Vikt. Framför allt gäller detta begreppen tjänstevikt och
totalvikt, återfinns i flertal författningar- däribland FSL.ett Andrasom
viktbestämmelser de sikteär den vikt fordontar förettsom som

till vägbanan,över boggitryck och bruttovikt. Sistnämndat.ex.
viktbestämmelser ÖVL.och andra närstående karaktär finns bl.a. iav
Vi alla viktbegreppen for överskådlighetensatt skull bör finnas imenar

lag tillsammans med fordonsbegreppen.en
Även i fråga tredje kategori har vi diskuterat aktuellaom en var

definitioner skall beskrivas. Det gäller definitionerna på körkorts-
omrâdet. Dessa definitioner tämligen få ochär används inom relativtett
väl författningsområde.avgränsat Vissa där använda begrepp ärav
enligt vår mening till sin innebörd relativt givna. Det gäller i frågat.ex.

det grundläggande begreppet körkort och andra begreppom ett par
eller mindre knyter till det begreppet. kanDet i det härsom mer an -

sammanhanget framhållas begreppet körkoitshavare,att enligtsom
dagens terminologi innefattar den har körkortstillstånd,även bordesom
omarbetas så det endast innehavare körkort.att avser av

ochI med anpassningen de svenska körkortsförfattningama tillav
gällande EG-bestämmelser, har i KKL de redan befintligautöver
körkortsbegreppen tagits ytterligare begrepp, permanentett
bosättning, innebörd kräver uttrycklig definition.vars en

Nu redovisade omständigheter har resulterat i visammantaget att
valt i KKL behandla de grundläggandeatt körkortsbegrepp som
används i den lagen körkort, körkortstillstånd och körkortshavare- -

Övrigadärutöver begreppetsamt bosättning.permanent
körkortsbegrepp i deñnitionsförordningen.tas upp

Den skisserade lösningen innebär lagenattnu om
vägtrafikdefinitioner renodlas och i princip kommer innehålla endastatt
de grundläggande fordons- och viktbegreppen.
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formuleringar-nasjälvavi inte harockså betona övervägtvillVi att
förtjusteringarredaktionellamindremedharbegreppen utanav --

hänseendematerielltigenomgånggällande Enfråndem rätt. avöver
respektivepåtillanslutningske i översynfårbegreppen

uteslutit,emellertidvihardefinitionerdelförfattningsområde. En
anledning,elleröverflödigadefunnitvi hareftersom äratt annanav en

Över huvudförfattriingstexten.direktframgårbetydelsenattt.ex. av
definitionermedåterhållsamhet änrekommenderavill vi störretaget en
undersökasfallenskilti varjedet börfallet ochvarithittills har omsom

kanförfattningstexteninteochbehövsdefinition verkligen omen
undvaras.kandefinitionvisssåutformas att en

definitionslagende ipå upptagnasåledesförslag bygger attVårt
varjepåsedanvad mångiltighet. Iallmändefinitionerna äger man

förutsätterenkeltheltellertill lagenhänvisaväljerområdesärskilt att
till fall.fallfrånfårgällaskallbegreppskatalog avgöraslagensatt

ianvändasmeningvårenligthänvisa börTillvägagångssättet att nu
trafikförordningamastillhänvisningarinnehållerdagide lagar som

iförordningardeoch ioch YTLFSLbegreppsdefinitioner t.ex. som
m.fl..trafikförordningendvs. FK,begreppsdefmitionerinnehållerdag

intei dagde lagarbeträffandeblirlägethuruppstår dåFråga som
ÖVL. DetochTSL ärTBL,begreppsdefrnitioner,innehåller några t.ex.

huruvidaklartförfattningvarjeiönskvärtgivetvis angeratt man
tillämpningenvidanvändasskallsärskilda lageni dendefinitionerna av

kunnaöverblick förtillräckligemellertid inte attVi harlag.respektive
Omtillvägagångssätt.lämpligtochmöjligtfulltdet ärut ettavgöra om
tillhänvisningnågoninteoch TSLexempelvis TBLdet i ges
bliintefaktumdettatolkningentordedeñnitionsförfattningama av

innebörddenharförfattningarbådai dessadefinitionernaän attannan
jämföri dag;harsåledesochtillkomstlagamasfått vidde harsom

hurfrågandärför öppenVi lämnaryttranden.återgivnaLagrådets ovan
frågalagar. Ibådamed dessaförfaraskallförfattningstekniskt omman

definitionslagen.tillhänvisningÖVL böri denvi taatt enmananser
rörandeförslaglämnattill regeringen etthar, enVV nämnts,som

degårförfattningar. Detta attm.fl. utFK anpassaöversyn av
berörsFKmaskindirektiv. Förutomtill EU:sförfattningarnasvenska

påbesiktningsorganvissa1994:2043lagenbestämmelser ivissa om
författningar.någrai ytterligarei FSLi BRK,fordonsområdet, samt

pådefinitionernagällandedeändringarocksåinnehållerDet av
fordonsområdet.

tillförfattningsförslagvårtmöjligtvaritdetså långt anpassatVi har
medkan,författningarnalydelsenslutligajusteringar. Dendessa av

fåkommabeakta,kunnat attinte harvifaktorertill enhänsyn som
föreslår.videnutformningannorlunda ännågot
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Definitionernas överensstämmelse med EGss regelverk

I utredningsuppdraget ingår såsom tidigare nämnts att överse
deñnitionemas överensstämmelse med motsvarande definitioner i EG:s
regelverk. Vi kan i det avseendet till början konstatera entydigaatten
definitioner inte används inom förEU hela det behandladeav oss
författningsområdet.

Det iVV, egenskap företrädareär central nivå för helastatensav
för Sveriges delvägtransportsystemet, bl.a. för detsom ansvarar

europeiska samarbetet på vägtrafikområdet. behandlasDetta föransvar
övrigt i 1995/96:13l Vägverkets sektorsansvarnärmare inomprop.
vägtransportsystemet antagits riksdagen bet.mm., som av
1995/96:TU18 rskr. 1995/96:231. VV:s uppgifterI ingår i det
avseendet bl.a. föreslå anpassningar de svenska författningamaatt av
till EG:s regelverk, så nationella begrepp och definitioner inte strideratt

de i gemenskapen använda begreppen.mot
Efter hand de aktuella EG-dokumenten antagits och ändringarsom

genomförts i nationella författningar har det, enligt vad vi under hand
har inhämtat från från svenskVV, sida kunnat konstateras de i deatt
svenska författningama använda begreppen i allmänhet inte strider mot
de i EG-dokumenten använda deñnitionema. I den mån skiljaktigheter
förelegat eller åtgärder i övrigt varit påkallade har initiativ tagits till
ändringar och kompletteringar i den svenska författningsmaterian på
området. Detta gäller, såsom framgått i fråga mopedert.ex.ovan, om
och de fordonsslag aktuella i maskindirektivet. Vår slutsatsär ärsom
därför, det från vår sida inte behöver vidtas några speciella åtgärderatt
eller lämnas förslagnågra för de i svenska författningaratt anpassa
använda begreppen till EG:s regelverk.
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registeruppgifternatillTillgång6 -

integritetsfrågor

vägtrafikregistretsbakgrundhuvuddrag: MotiförslagUtredningens av
ellerdirektåtkomstförbjuda attskäldetsaknasinnehåll attochändamål

följerdedirektåtkomst änförkriterier avytterligare somange
vilarbehandling. Däremot ettpågenerella kravpersonuppgiftslagens

VVmyndigheten görahuvudansvariga attregistretför endenansvar
integritets-ochuppgiftsbehoveffektivitet,mellanavvägningnoggrann

vägtrafikregisterlagenansluts. Idatorermedsambandiaspekter att om
tilldirektåtkomsttillmöjligheternareglerin någraintedärför omtas

bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringenregistret. som
uppgifterutlämnandeföreskriftermeddeladock avbemyndigas att om

medenlighetidirektåtkomstbeslutabl.a.Häri ingår attregistret. omur
bestämmelsergenerellapersonuppgiftslagens omföljervad avsom

uppgifter.behandling av
uppgifteranvändas defårvägtrafikregistret somisökbegreppSom

begränsningar rättenföreskrivafårRegeringenregistret. aviingåfår
mellanskeavvägningmåsteDärvidsökbegrepp.använda enatt

integritetsintrång.förriskenocheffektivitetskraven
denisamkörningbehovdetdel finnsvägtrañkregistretsFör av

skattemyn-RSV,polisen,meddvs.dag,igällerutsträckning som
någonytterligareochförsäkringsbolagenbilprovningen,dighetema,

integritets-kräveråtgärdsådan attVarjemyndigheter.eller några
sådantillåtaavvägning attrimligbeaktas. Enaspekterna varasynes

Regeringen rätt attändamål.registretsförinom gesbehandling ramen
nödvändiga.kanbegränsningardeföreskriva ansessom

förskaderekvisitinföras omväntbörsekretesslagstiftningen ettI
uppgifterförochvägtrafikregistret omiuppgifter personnummerom

för. SammaVVdet" bildregisters.k.namnteckningochbild somur
taxiförarlegitimation.förunderlagi frågagällaocksåregler bör om

isekretesslagstiftningenföreståendetill den översynenMed hänsyn av
tillförslagnågotvi intelämnarhänseenderedaktionelltbl.a.

sekretesslagenibestämmelseDenändringarna.självautfonnningen av
l5kap.7berörsfrämst ärsom
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6.1 Utredningens uppdrag

snabbaDen utvecklingen och ökade användningen informations-av
teknik, IT, har skapat förutsättningar för förenklade rutiner vid
hanteringen de uppgifter finns i olika register. Utvecklingen harav som
emellertid medfört möjligheter för den enskildeäven destora att ur
offentliga registren med enkla åtgärder hämta in och ställa samman
information.

Inom för utredningens uppdrag faller särskilt belysa deattramen
problem tillgången till registeruppgifter kan medföra frånsom
integritets- och sekretessynpunkt. Utredningen skall därvid fästa stor
vikt vid upprätthålla starkt skydd för den personliga integritetenatt ett
dir. och5 7.s.

6.2 Offentlighetsprincipen m.m.

Tryckfrihetsförordningen6.2. l

Enligt tryckfrihetsförordningens, TF, bestämmelser har rätt att taenvar
del allmänna handlingar, den s.k. ofentlighetsprinczpen. Därmedav
skall främjas fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. Denett en

f°ar, såsom framgår nedan, begränsas endast det påkallaträtten ärom av
hänsyn till vissa i särskilt angivnaTF intressen.

Offentlighetsprincipen kan alltså inte gälla inskränkningar. Detutan
finns betydande mängd undantag kan avvägningsägasen som vara en
mellan motstående intressen. del allmänna handlingarRätten att ta av
får därför begränsas sekretess bl.a. det påkallatärgenom om av- -
hänsyn till skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Begränsningama regleras uteslutande i sekretesslagen
1980:100 eller lag sekretesslagen hänvisar till. kan,Manannan som
särskilt i IT-sammanhang, offentlighetsprincipen ställssäga att mot
önskemålet skydda den enskilde otillbörligt integritetsintrång.att mot

det sagda framgår offentlighetsprincipensAv reella omfattningatt är
primärt styrd vad med allmän ochhandling sekundärtav som menas
styrd begränsningarna i sekretesslagen. Vad förstås med allmänav som
handling inte alltid helt lätt reda särskilt inte informationenär att ut, när
finns lagrad på ADB-medium. I 2 kap. med3 § TF handlingsägs att
förstås framställning i skrift eller bild upptagning kan läsas,samt som
avlyssnas eller på uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.sättannat

Med själva informationsinnehållet och inte denupptagning avses
fysiska databäraren magnetband, skivminne Huruvidae.d.. det är
fråga eller flera upptagningar dataregister kan innehållaettom en en-
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dessaorimligtoch detuppgiftermängdöverväldigande attstor sevore
varjeförarbetena,i attupptagningdata är resonemangetensom -

upptagninguppgiftersammanhängandekonstellation sakligt är enav
integritetsskydd 89grundlagsfást1987/88:57sig,för s.omse prop.

ff.21och ADB,integritetoffentlighet,1990/9l:60och s.omprop.
upptagning.beträffandeVidare sägs

myndighetförvarad hosUpptagning omanses-- -
teknisktmedmyndighetentillgänglig förupptagningen är

överföring iförsjälv utnyttjarmyndighetenhjälpmedel som
elleravlyssnas sättkan läsas,form den annatsådan att

iingårupptagningdockgälleruppfattas. Detta som
ellerförordningellerlagenligtmyndighetenpersonregister, om

befogenhetsaknarlag,grundar sig på attsärskilt beslut, som
överföringen.göra

speciellförvaringskriterietsåledesharupptagningar gettsfrågaI enom
faktiskharmyndighetenuppfyllthandi förstaochinnebörd är enom

dockgällerupptagningen. Detsamma äventilltillgångomedelbaroch
framåtgärder kanrutinbetonademedmyndigheten taupptagningar som

nedan.vidaredata sesammanställningarellerurval avom
ochmyndighethosförvaras är attdenallmän,handlingEn är enom

Inkommenmyndigheten.upprättad hosellertillinkommenanse som
kommitellermyndighetenanlänt tillhardenhandlingen näranses
den hardenUpprättadhanda. närtillbefattningshavarebehörig anses

expedierats.
mellanlikställighetdensammanhangetiprincipviktig ärEn om

handling ellertilltillgångfrågaimyndighetenochallmänheten enom
myndighetförtillgängligtdetbetyderdetta ärupptagning att ensom-

gäller.intesekretessden månallmänheten itillgängligt förskall vara
denframtagitfaktiskt harmyndighetenrollingenspelarDet om
harmyndighetenhuruvidahellereller inte. Inteinformationenbegärda

Avgörandeverksamhet.i sininformationenframanledningnågon att ta
tidigarevadenligttillgängligfactoinformationen de är somär om

sagts.
Datainspek-beträffandemaj 1984beslutiRegeringen har ett

förtlänsstyrelserörandeföreskrifterDI, etttionens, enav
tillgångprincip harenligt iallmänheten TFfast,slagitpersonregister att

utsträckningimyndighethoshandlingarallmännatill somsammaen
hadeInspektionenhandlingarna.tillgång tillsjälv harmyndigheten

rörandebegränsningarföreskrivastödlagligtnågotdärför inte att
Ihandlingar.allmännautlämnandeavsågenbartsöknycklar avsom -

definieras§ TFkap. 3bestämmelsen i 2nämndaden ovan



Tillgång256 till registeruppgzjiterna- Integritetsjfågor SOU 1998:162

personregister register, förteckning eller andra anteckningarettsom
innehåller uppgift enskild och kansom som avser en person som

hänföras till denne.
allmänEn handling förvaras hos myndigheten och fårsom som

lämnas dvs. förutsatt handlingen eller uppgiftnågon i denut- inteatt
omfattas sekretess skall begäranpå eller så detgenast ärsnartav -
möjligt på stället avgift tillhandahållas den, önskar delutan tasom av
den. Myndigheten dock inte skyldig tillhandahålla handlingenär påatt
stället, betydande hinder 2 kap. 12 § TF.möter,om

Rätten del allmänna handlingar också grunden för detatt ta utgörav
offentliga arkivväsendet. arkivlagenI 1980:782 finns bestämmelser

vad ingår i myndighets arkiv vård och gallringsamtom som en om av
arkiv.

Vid begäran få del allmän handling fåratt taen om av en en
myndighet inte efterforska identitet eller i vilket syftepersonens
begäran i vidare mån vad behövs för myndighetengörs, än attsom
skall kunna hinder föreligger handlingen lämnaspröva mot att ut.om
Detta det s.k. anonymitetsskyddet i kap.2 14 tredje stycketutgör § TF.

6.2.2 Utredning offentlighetsprincipensom

tillämpning i IT-samhället m.m.

Regeringen beslutade under våren 1998 tillkalla kommitté medatt en
uppgift bestämmelserna allmänna handlingarsöveratt se om
offentlighet i syfte vidga möjligheterna för offentlighetsprincipensatt
tillämpning i IT-samhället dir. 1998:32.

Kommittén skall föreslå möjligheter för myndigheterna inteatt
lämna allmän handling det uppenbart handlings-ut när är atten
offentligheten utnyttjas syftei kringgå reglerna upphovsrätt.att om

Kommittén skall kartlägga de faktorer har varit avgörande för isom
vilken utsträckning insyn råder i kommunala respektive statliga företag,

det lämpligt med enhetlig på offentlig-överväga ärom en syn
hetsprincipens tillämplighet det gäller sådana företagnär samt ange
vilka kriterier bör gälla för insyn i dessa och i andrasom organ som

i kap.1 8 § sekretesslagen.avses
Kommittén skall allmän sekretesslagen. dennaIgöra översynen av

ingår undersöka i vilken utsträckning lagen kan förbättras,översyn att
onödiga bestämmelser upphävs och lagent.ex. att görsattgenom mer

överskådlig, med bibehållen balans mellan intresset offentlighet ochav
insyn å sidan och integritets- och andra sekretesskyddsintressen åena
den andra.
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särskiltKommittén skall uppmärksamma några frågorvidare som
möjligheter samverkasekretess och myndigheternasrör att samt se

de meddelarfrihetsbrytande tystnadspliktema.över
ochKommittén skall slutligen försöka hitta ändamålsenligen

öppenhetsvänlig lösning för genomföra Sveriges åtaganden detnäratt
offentlighet inforrna-gäller och sekretess på området för internationellt

utrikessekretessfrågortionsutbyte följa utvecklingen i motsamt upp
bakgrund och tillämpningenbl.a. Sveriges inträde i EU utvärderaav av
bestämmelsen utrikessekretess.om

Integritetsskyddslagstiftningen6.3

integritetsskyddetFörfattningsregleringen6.3.1 av

integritetsskyddslagstiftningen i allmänhet finnspåOm ettman ser
syfte skydda denantal lagar har eller mindre direkt attettsom mer
grundlagsskyddet imed utgångspunkt ipersonliga integriteten,

regeringsformen.
skydd för denvanlig finns rad bestämmelserlagI geren som

generell betydelse integritets-enskildes personliga integritet. Av
brottsbalken och sekretesslagen. Avskyddsområdet föreskrifterna iär

skydd försammanhang de bestämmelser tillsärskild betydelse i detta är
1998:204,personliga integriteten finns ipersonuppgiftslagenden som

tidigare datalagen 1973:289.PUL,
för registeruppgiftema inombestämmelser har betydelseDe som

vägtrañkområdet behandlas i det följande.

Regeringsformen6.3.2

enskildesskyddet för denbestämmelsengrundläggandeDen om
tredje stycketåterfinns i kap. 2§personliga integritet 1

denallmänna skallregeringsformen, vari bl.a. detRF, värnasägs att
karaktärfamiljeliv. Bestämmelsen har inteenskildes privatliv och av en

den samhälleligaföreskrift mål förrättsligt bindande utan ettanger
integritetsskyddet vidframgårverksamheten. förarbetenaAv att

vid bestämmelsens tillkomst.dataregistrering i blickpunktenvar
allmäntföreskrifträttsligt bindandefinns inte någonDet ettgersom

personligaregleras skyddet för denintegritetsskydd. ställetI
konstitutionellaflertal bestämmelser olikaintegriteten ettgenom

myndighets-regeringsförfattningar ochgrundlag, vanlig lag,nivåer:
föreskrifter.

SOU9 18-6121 1998:162Vägtralikregistrering
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så kallade rättighetskatalogen i kap. innehållerDen fri- och 2 RF
sedan den januari grundregel skydd för den enskildes1 1989 en om
personliga integritet vid dataregistrering. Innebörden varjeär att
medborgare, i den skyddasutsträckning i lag,närmare motangessom

hans personliga integritet kränks uppgifter honomatt att omgenom
medregistreras hjälp automatisk databehandling. propositionenIav

1987/88:57 grundlagsfäst integritetsskydd uttalas lagstiftaren iattom
fri- rättighetsreglerdetta avseende till skillnad flertalet och imot-
stiftakap. åläggs aktiv och vidmakthålla2 RF att attvara genom en-

datalagstiftning. Såtillvida får grundlagsbestämmelsen rättslig
betydelse; den bör uppfattas så lagstiftningen skall verkligutgöraatt en
och allvarligt menad skyddslagstiftning.

Regeringen kan efter bemyndigande i lag meddela föreskrifter om
bl.a. skydd för uppgifter medpersonlig integritet vid registrering av

databehandling,hjälp automatisk 8 kap. § RF.7av

Sekretesslagen6.3.3

sekretesslagen finns skydd förI regler sekretess utgör ettsomom m.m.,
den personliga integriteten. sekretess förklarat i lagen ochBegreppet

det muntligeninnebär förbud röja uppgifter, sig sker elleratt vare
Därmed gällerallmän handling lämnas eller på sätt.annatatt utgenom

omfattar såväl handlingssekretessförbudet varje fonn röjande ochav
tystnadsplikt.som

berörsallmännas verksamheti första hand detDet är som av
ingeneller enskilt harsekretesslagen. enskild medborgareEn ett organ

iaktta sekretesslagen. Vissa undantag härifrånautomatisk skyldighet att
gäller i förhållandefinns i kap. och sekretesslagen. Sekretessl 8 9

mellan självständigaenskilda också mellan myndigheter ochtill men
myndighet.verksamhetsgrenar inom en

integritet finns i förstaBestämmelser skyddar den enskildessom
till skyddet föri kap. sekretesslagen sekretess med hänsynhand 7-9 -

förhållanden.enskilds personliga och ekonomiska
genomgående uppbyggdaSekretessbestämmelserna är treav

Räckviddenomfattningen styrkan. denelement: räckvidden, och avser
exempelvis hos vissverksamhet bestämmelsen reglerar, ensom
Omfattningen vilkamyndighet ärendekategori.eller för viss avseren

sekretess, exempelvisinom föremål föruppgifter, räckvidden, ärsom
skaderekvisitkallas ocksåenskilds hälsotillstånd. Styrkanuppgifter om

förekommeroch i nivåer.tre
dengäller sekretess det kanVid rakt skaderekvisit antas attett om

ellerlider skadaenskilde eller någon honom närstående men om
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skaderekvisit, dåskydduppgiften röjs. starkareEtt omväntettger
kanstår klart utlämnandet inteuppgifter får lämnas bara det attut om

honom närstående. Videller någonvålla för den registrerademen
utlämnande huvud inte ske, dvs.sekretess fårabsolut över taget

rätteligen betraktaundantag. Dettasekretessen är attär utan som
skaderekvisit.frånvaro av

intresse isekretessbestämmelserallmännaDe närmast ärsom av
följande.vägtrafikområdet Seregisteruppgifter inomfråga ärom

nedan.de olika registrenvidare om
första§folkbokföringssekretessen, kap. 15s.k. 7Enligt den

verksamhetgäller sekretess isekretesslagen,stycket 1 som avser
och, ibefolkningenliknande registreringfolkbokföring eller avannan

verksamhetiregeringen föreskriver det,utsträckningden somannan
uppgiftförbefolkningen,betydande delregistrering omavavavser

kansärskild anledningdetpersonliga förhållanden,enskilds om av
närstående liderden enskilde eller någon honomattantas ommen

uppgiften röjs.
förtydligas1333omtryckt 1998:sekretessförordningen l980:657,I

bil-, körkorts-gäller i verksamhet VV:ssådan sekretessatt som avser
dennakanb § 6.. Detfelparkeringsregister 1och attnoteras

uppgifter.yrkestrafikregistretsomfattarbestämmelse alltså inte
tillsekretessprövning inte kommaegentligNormalt någontordesett

det finnsmed mindrefå uppgifter,vid begäranstånd hos VV att ut
handläggarenspärrmarkering i registretformnågon ensom gerav

uppgifter.utlämnandevaksam vid begäransignal att avomenom vara
uppgifter från sådanasig någon begärTeoretiskt kan tänka attman

tillförberedelsefrågakan befarasutgångspunkter detatt omvara
registrerade.specielleller trakasserier någonaktioner mot grupp

personuppgift det kangäller vidare förSekretess att ettantasom
medi strid PUL,uppgiften behandlasmedförautlämnande skulle att

vid s.k.tillämpas bl.a.Bestämmelsensekretesslagen.167kap. §
utlämnade ibegärsuppgiftertusentalskan ettmassuttag, somavsesom

utlämnandeanledningkan VVsammanhang. Dettaenda att ettantage
exempelvisotillåtetbehandlas påuppgiftenskulle medföra sätt,ettatt

strid med 33 § PUL.tredje land iöverföring tillgenom
sekretessbestämmelser.specifikafinnsdelkörkortsregistretsFör

belastningsuppgiftförgäller sekretesssekretesslagenEnligt kap. 18 §7
absolut. NågondärSekretessenkörkortsregistret.har tillförts ärsom

yrkestrafik-bil- elleri frågadetta finns intemotsvarighet till om
registren.

lämplighetprövning någonsärendegäller vidare iSekretess om av
behörighets-sådantluftfartscertiñkat ellertraktorkort,ha körkort,att

denuppgiftförluftfartslagen 1957:297ibevis omsom avses
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personliga förhållanden,enskildes hälsotillstånd eller andra det kanom
uppgiften eller någon honom närstående liderden rörattantas som

betydande uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut imen om
ärendet, kap.7 31

i verksamhet förande ellerSekretess gäller också uttagsom avser av
för körkorts referensnummer, detkörkortsregistret uppgift omomur

uppgiften fara för kontrollenklart kan röjasinte står utan attatt av
stycket.uppgiften röjs 5 kap. 3 § andrakörkorts äkthet motverkas om

förvaras Riksarkivet, gällerde uppgifter hos RA,För sammasom
utlämnande allmän handlingbestämmelser i TF närosv. somavom

särskildasekretesslagen finnsuppgifterna finns hos myndighet. Ien
uppgifter förs tillbestämmelser sekretess närrör ensom

arkivmyndig-därvid också hosarkivmyndighet. Sekretessen gäller
sekretessbelagd hos registermyndigheteni de fall uppgiftheten, ären

kap. 4 §.13
datoriserades fördesfolkbokföringen ochsamband med år 1991I att

sekretesskyddet förstärkatill skattemyndigheterna övervägdesöver att
bedömde dockOrganisationskommitténfolkbokföringsuppgiftema. att

ff.1990:18 159det farms skäl skärpa den sekretessen SOUinte att s.
utredningensdelade KonstitutionsutskottetlagstiftningsärendetI

tillöverväganden och någon ändring kom inte stånd.
Skydd för förföljdapropositionen 1997/98:9Regeringen har i

behandlat fråganåterigensamordningsnummer, omm.m.personer,
skärpa detfinns något skälfolkbokföringssekretessen och det attom

för uppgifterallmänna sekretesskyddet personnummer,namn,om
registreras inomförhållandeneller andra grundläggandeadress som

vissaframhåller Utredningenfolkbokföringen. Regeringen att om
hade funnit detfolkbokföringsfrågor i betänkandet SOU 1996:68 att

uppgifter frånandras behovhänsyn till myndigheters ochmed av
för uppgifternaändra sekretessenfolkbokföringen inte finns skäl att

fortsätter 37.folkbokföringen. Regeringeninom

utsträckning frånöverförs iFolkbokföringsuppgifter stor
tillocksåmyndighetertill andraskattemyndigheterna men

Användningenföretag.försäkringsbolag och andrabanker, av
kommit blihar ocksåfolkbokföringsuppgifter i samhället att

enkelt skall kunnaden enskilde påavgörande för sättettatt
ekonomiskaåtnjutandekomma isina rättigheter, bl.a.utöva av

detbetydelsefulltSärskiltförmåner olika slag. är attav
till aktuella ochfå tillgångföretag kanmyndigheter och

folkbokföringssekretessen skulleadressuppgifter.korrekta Om
s.k.exempelvisförändras på påtagligt att ettsätt,ett genom

frånpresumtionen ändrasinförs ochskaderekvisitomvänt
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omfattandehemlighållande, skulle dentilloffentlighet
skattemyndig-folkbokföringsuppgifter frånöverföringen av

enskilda inte kunnaföretag ochmyndigheter,till andraheterna
skulleverksamhetföretagensochMyndigheternasfortgå.

olägenheterförorsakasenskilda skulleochdärmed försvåras
likhet meddärför iRegeringenrättsförluster.riskeraoch anser

försekretessenskärpafinns skäldet inteutredningen attatt
folkbokföringsuppgiftema.

l997/98:SkU5, rskr.riksdagen, bet.antagitsharPropositionen av
1997/98:76.

i sekretessenBegränsningar6.3.4

mellansekretesslagenibestämmelsernagällertidigareSom nämnts
ochinomolika verksamhetsgrenaroch mellanmyndigheter sammaen

föreskrivas iundantaghuvudregel kanmyndighet. Från denna
lagen hänvisardenförfattningsekretesslagen eller någon somannan

ibegränsningargenerellafinnssekretesslagenkap.till. 14 1-3I
inomverksamhetsgrenarochmyndighetermellansekretessen

tilluppgift lämnasinte sekretessSåledes hindrarmyndigheter. att en
till någonuppgift lämnashelleroch interiksdagenellerregeringen att

ellerlaguppgiftsskyldighet följermyndighet, avom enannan
kap. §.förordning 14 1

gällersekretesslagen§i kap. 3generalklausulen 14s.k.Den
bestämmelsen fårEnligt denmyndigheter.uppgiftslämnande mellan en

uppenbartdetmyndighet,tilluppgift lämnas ärsekretessbelagd omen
intresseframför detföreträdeharuppgiften lämnasintresset attatt av

skydda.skallsekretessensom
bestämmelsen. Entillämpningenillustreraexempel kanEtt av

vissafå delbegärtSkattemyndighetenlänsstyrelse hade hos att av
inomverksammarörderevisionspromemorioruppgifter i personersom

länsstyrelsens begäranavslogSkattemyndighetenyrkestrafiksektorn.
kap.enligt 9sekretessomfattadesuppgifternatillhänvisningmed att av

bestämmande skattavseendesekretesssekretesslagen, dvs.§1 m.m.av
omfattadesuppgifternabegärdadekonstateradeRegeringen att av

behövdelänsstyrelsenSkattemyndigheten,hossekretess attmen
yrkestrafik-enligtoch tillsynkontrollkunnauppgifterna för utövaatt

ibristerförelågdetbedömadärvid kunnalagstiftningen och för att om
undanhållits.inkomsterbokföring ochskattskyldigesden om

skulle lämnasmaterialetdärför utförordnadeRegeringen att
128.regeringsbeslut 961
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Datalagen6.3.5

Datalagen 1973:289, i huvudsak trädde i kraft den juli1 1973som
reglerade förandet personregister och ställde villkor för bl.a.av upp
insamling uppgifter, databehandling och användningav av person-

hantering ADB-fördaregister. Lagen hade till syfte hindraatt att av
medför otillbörligt i den personligapersonregister intrångett

integritet hos fysiskaintegriteten. Med personlig integritet avsågs
föll utanför skyddet. Datalagenmedan juridiskapersoner, personer

otillbörligtinnehöll dock ingen definition vad är ettsomav
integritetsintrång.

inriktad reglera själva hanteringenDatalagen på attvar av
personuppgifter ändamålet med hanteringen, inte flersåsom att

ochuppgifter nödvändigt hanteras, uppgifterna korrektaärän att
relevanta och uppgifterna inte läcker ut.att

ske endast detEnligt fick registrering7§ närav personnummer
ändamål, viktenmotiverat med hänsyn till registretsklart enavvar

skäl. Vidare gälldeidentifiering beaktansvärtsäker eller något annatav
fannsfick datautskrifter endast detåterges näratt personnummer

särskilda skäl.
uppgift utfärdahade central förvaltningsmyndighet tillDI attsom

frågor tillstånd ochlicens enligt datalagen pröva utövasamt att om
förtillsyn. Inspektionen skulle också, i den det behövdesmån att

meddelaför otillbörligt i personlig integritet,förebygga risk intrång
vilka uppgifterföreskrifter insamling uppgifter för registret,t.ex.om av

medfick ingå i registret, de bearbetningar fick ADB,görassomsom
användningtill utlämnande ochunderrättelse berörda annanpersoner,

och säkerhet.gallring kontrollpersonuppgifter, bevarande och samtav
personuppgift fick dock inteFöreskrifter utlämnanderörande av

bestämmelserinskränka myndighets skyldigheter enligt TF:s omen
handlingar.del allmännarätten att ta av

inrättasdet gäller statsmaktsregister registerNär s.k. genomsom-
tillstånd enligtregeringen krävdes intebeslut riksdagen ellerav -

registret stodlicens ochdatalagen. måste myndigheten haDäremot
meddela föreskriftertillsyn. Inspektionen kunde såledesunder DI:s

meddelatregeringen hadeenligt i den mån riksdagen eller inteovan
föreskrifter i hänseende.samma

enskild såregisteransvarige skulle begäran någonpåDen snartav
innehållet idenne antingendet kunde ske underrätta enom
och innefattadepersonuppgift ingick i personregisterettsom

uppgift inte förekommer iupplysning honom eller sådanattom om
datalagen.registret, 10 §
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uppgifter hade tagitsi personregistergällde dock inteDetta som
och heller uppgifterarkivmyndighet inteför förvaringemot somenav

myndighets beslutförfattning eller enligtenligt ellerlag somarman
till denfår lämnasmed författning intemeddelats stöd utav

registrerade.
behandlingfrågatillämplig iDatalagen alltjämtär avom

ikraftträdandet denpåbörjats förepersonuppgifter har nyaavsom
septembermed den 30 2001,1998:204 till ochpersonuppgiftslagen se

nedan.vidare

personuppgifterEG-direktivet6.3.6 om

dataskyddsdirektivet, dvs.oktober det s.k.den 199524Inom EU antogs
skydd för95/46/EGrådets direktivEuropaparlamentets och om

personuppgifter ochbehandlingmed avseende påenskilda avpersoner
preciseringuppgifter. Direktivetflödet sådanadet fria utgör enavom

dataskyddskonvention.förstärkning Europarådetsoch av
resultat skallfråga detbindande endast idirektivEtt är somom

välja form ochsjälvamedlemsstaternaoch överlämnaruppnås att
vilkendärför inomDataskyddsdirektivetdetta.metod för utgör en ram

deskall införlivanationell lagstiftningmedlemsländerna genom
fastställs i direktivet.principer som

helt ellerpersonuppgiftergäller för behandlingDirektivet somav
iuppgifterna ingårautomatiskdelvis företas på ettväg, oavsett om

behandlingicke-automatiskomfattar ocksåDirektivetellerregister
i elleruppgifterna ingårendastpersonuppgifter, då ärommenav

behandlingdock integälleri register. Detavsedda ingåatt ett av
omfattasinteled i verksamhetpersonuppgifter utgör avsomensom

varjepersonuppgifterMed behandlinggemenskapsrätten. avsesav
beträffande uppgifterna,vidtaseller serie åtgärderåtgärd somav

insamling,eller inte,automatiskdet sker på väg t.ex.oavsett om
eller ändring,bearbetninglagring,organisering,registrering,

utlämnande.förstöring ellersammanställning,
struktureradvarjepersonuppgifterregistreringMed avsesav

kriterier.särskildatillgänglig enligtpersonuppgiftersamling ärsomav
angivnauttryckligtför särskilda,samlas in endastPersonuppgifter får

användas påuppgifterna får inteändamål ochoch berättigade ettsenare
ursprungsändamålet.oförenligt medärsätt som

detsamtycke lämnats,endastbehandlas närPersonuppgifter får när
registreradedenavtal i vilketfullgöra ärnödvändigt för part,är att ett

behandlingförpliktelseregleradi författningdet finns attnär aven
enskildesskydda denförnödvändigtskall ske, detuppgifterna när är att
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det nödvändigt för utföragrundläggande intressen, när är att en
har skettarbetsuppgift intresse eller det i övrigti det allmännas om en

i behandling personuppgifterintresseavvägning resulterat att avsom
behandlas. Dock gällerskall få ske. Känsliga uppgifter får i princip inte

vissa undantag.
huvudregelnpersonuppgifter skall enligt anmälasAll behandling av

skall oberoende och hatill tillsynsmyndighet. Denna ett organvaraen
otillåtenoch effektivt ingripabefogenheter undersöka motattatt

behandling personuppgifter.av
lagstiftning området harmedlemsländemas påde enskildaNär

friahindra det flödetskall inte längre kunnaharmoniserats staterna av
skyddethänvisning till förpersonuppgifter gemenskapen medinom

Överföring personuppgifterfri- och rättigheter.enskilda avpersoners
mottagande landetdet hartredje land får i princip endast sketill ett om

acceptabel skyddsnivå.en
därför inte tillåtetminimidirektiv och detinteEG-direktivet ärär ett

föreller skydd densig bättreföreskriva eller behålla sämreettatt vare
förpersonuppgifter eller detvid behandlingpersonliga integriteten av

direktivet.följeruppgifter vadfria flödet sådana än avsomav
direktivetspelrum vid införandetdock visstMedlemsstaterna ett avges

till principenhänsynnationell bl.a. det gälleri rätt, när att ta om
Medlemsstaternadel allmänna handlingar.allmänhetens rätt att ta av

nödvändigaoch andra författningarskall i kraft de lagar ärsätta som
vilket innebärefter det detför följa direktivet år antogs,senast tre attatt

redan pågårbehandlingden oktober 1998. sådan24 För närsenast som
övergångstidytterligaregällernationella bestämmelsernade antas, en

oktober 2001.år, dvs. till den 24tre senastav

i personuppgiftslagendatalag6.3.7 En ny -

Allmänt

föreslås heltPersonuppgiftslagregeringens proposition 1997/98:44I en
och rådetsbygger på Europaparlamentetslag, till delenstörstasomny

medför enskilda95/46/EG skyddbeskrivna direktiv personeromovan
fria flödetoch detpersonuppgifterbehandlingavseende på avomav

ligger Datalags-propositionenuppgifter. grund försådana Till
InformationsteknikIntegritet Offentlighetkommitténs betänkande -

1997/98:KUl8,bet.Personuppgiftslagen l998:204,1997:39.SOU
och denmed EG-direktiveti likhetl997/98zl80,rskr. PUL som-

själva hanteringenbyggerhittills gällande datalagen att av
ramlagavseddpersonuppgifter regleras är att gersomvara en-
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personuppgifter. Regeringenbehandlingallriktlinjer förgenerella av
preciseradrarlagenden närmareskall inomoch DI uppram som

särskilda register-behandlat dehar inteKommitténregleringen.
skallregisterförfattningarSärregler iföreslagitförfattningarna attmen

den lagen.framförgälla nya
kompletterande1998:1191personuppgiftsförordningenI ges

personuppgifterbehandlingsådanbeträffandeföreskrifter somav
1998:1-3föreskrifter DIFSmeddelatdärtillharPUL. DIomfattas av

tillämpningsområde.lagensrörsom
definierar1998. Lagenoktoberden 24kraftiharPUL trätt

personuppgifterbehandling avMedvissa begrepp.inledningsvis
frågavidtas iåtgärderserieåtgärd ellervarjeexempelvis somavavses
inte,ellerautomatisksker påsig det vägpersonuppgifter, vareom

personuppgiftMeduppgifter.registreringellerinsamlingsåsom av
tillhänförasindirekt kanellerdirektinformationall slags sommenas

i livet.fysisk ärperson somen
behandlingallförprincipioch gällergenerellPUL avär

lagiSärreglerhantering.privatförundantagmedpersonuppgifter, rent
striderde intebestämmelserframför PUL:sgällerförordningeller om

särskildadebehandlaspropositionenheller iEG-direktivet. Intemot
registerförfattningama.

ochpersonuppgifterbehandlingautomatiseradallomfattarPUL av
avseddaelleripersonuppgifterna ingår ärbehandlingäven omannan

vidtasåtgärdvarjebehandlingMedregister.iingå somett avsesatt
därmed vidareblir äntillämpningsområdeuppgiften. Lagensmed

personuppgifterregistreringvidgälldeprincipidatalagens, avsom
sig idefinieras inteautomatiseradmedVadmed ADB. vareavsessom

PUL.EG-direktivet eller i
myndighetsinskränkadet skulleinte tillämpasskallPUL enom

förstapersonuppgifter 8§lämnakap. TFenligtskyldighet 2 utatt
stycket PUL.

registreringinkl.behandlingförtillståndformelltellerLicens av
behandlingställeti närkrävs inte. Lagenpersonuppgifter avanger

skallsom uppgifternabehandlarvad denochtillåtenpersonuppgifter är
enligtpersonuppgifter harbehandlaiaktta. Den attavsersom

vidochåtgärdersinaändamål för atthuvudregeln ettatt ange
anknytandeochlagendehålla sig inombehandlingen somramar

Ändamålet tillanmäls DI,anvisar.föreskrifterochförfattningar som
efterlevs.lagentillsyn attutövar av

ändamålenandra bestämmermedtillsammansellerDen ensamsom
personuppgifter ärbehandlingenförmedlenochmed av

personuppgifisansvarig.
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Behandling personuppgifter får ske endast med den enskildesav
samtycke eller behandlingen nödvändignär förär vissa uppräknade
ändamål, för arbetsuppgiftt.ex. allmäntatt intresse skall kunnaen av
utföras, 10 §.

Behandling känsliga personuppgifter i princip inte tillåtenärav
13 §. finnsDet dock rad undantag, såsom den enskildes samtycke,en
behandling nödvändig forär hälso- och sjukvård eller försom
forsknings- och statistikändamål.

Enligt 22 § får uppgifter samtyckeutanom personnummer
behandlas bara det klart motiveratnär med hänsynär till a ändamålet
med behandlingen, b vikten säker identifiering, eller c någotav en

beaktansvärt skäl.annat
En sådan behandling kan innebära uppgiftatt en om personnummer

fästs på utskrift eller visas datorskärm. Den uttryckligaen upp en
bestämmelse förut har gällt 7 § andra stycket datalagensom attom

får återges på datautskrifter endast det finnspersonnummer när
särskilda skäl har inte förts innebörden följeröver, huvudregelnmen av
under a-c i 22§ PUL. Om någon har lämnat sitt samtycke detär
självklart uppgiftatt skall få behandlas seen om personnummer
specialmotiveringen till bestämmelsen, 1997/98:44 131. Detprop. s.
kan här tillämpningVV:snämnas i aktuellt hänseendeatt innebär attnu
uppgift inte lämnas utskrift bilregistretnärom personnummer en ur
begärs, medan efterfrågad uppgift på begäranen om personnummer
lämnas telefon.ut per

finnsDet också bestämmelser uppgifter lagöverträdelserattom om
eller domar och säkerhetsåtgärder i brottmål får behandlas endastom

myndigheter, inte regeringen eller myndighet regeringenav om som
bestämmer föreskriver annat.

Enligt 50 § a får regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer meddela föreskrifter i vilkanärmare fall användningom av

tillåten.ärpersonnummer
När uppgifter behandlas får detta alltså i princip ske endast för de

ändamål uppgifterna samlades ochnär endast densom angavs
behandling nödvändig tillåten.är Exempelvisär densom attanges
ansvarige skyldig till inteär fler uppgifter behandlasatt vadatt änse

nödvändigt med hänsynär till ändamålen och uppgifterna intesom att
heller bevaras längre nödvändigt med hänsynän till detta ändamål.

En behandling för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål
skall inte oförenlig med de ändamål for vilka uppgifternaanses
samlades in. För sådana ändamål får uppgifter också bevaras under
längre tid vad nödvändigtän för de ändamål förär vilka desom
ursprungligen samlades in.
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måste finnaspersonuppgifter. DetsamlingEtt register är aven
kunnaskallför detfleruppgifter samlade än att varaen personom

vidareUppgiftssamlingen måsteregister.fråga ett varaom
slagssorterade enligt någotuppgifterna måstestrukturerad, dvs. vara

tillgängligauppgifterna i samlingenkrävs dessutom ärDet attsystem.
blandsökaalltså kunnamåstesärskilda kriterier. Manenligt

register.skall frågadeti samlingen föruppgifterna ettatt omvara
enskildaskallflerKriterierna, måste än ett, personer.avsevarasom

endastbetydelseenligt PUL närregister harBegreppet
behandlingAutomatiseradmanuellt.personuppgifter behandlas av

och lagendirektivetnämligenpersonuppgifter omfattas oavsett omav
behandlingmanuellomfattasfinns i register. Däremotuppgifterna ett

ingåavseddai elleruppgifterna ingårpersonuppgifter bara är attomav
register.i ett

dvs.personuppgiftsansvarige,från deninformationskallEnligt PUL
lämnasförutsättningarvissamyndighet, underregisterförandenormalt

iföreskrivs 27 Iskyldighetenfrån denUndantagregistrerade.till den
författningellerföreskrivet i lagsärskiltutsträckning detden är annan

uppgifterförfattningstödmeddelats medhari beslut atteller avsom
intenämligengällerregistreradedentillf°ar lämnasinte ut

registrerade.information till denbestämmelserna om

Skadestånd

skadestånd, 48 Denbestämmelserinnehåller ocksåPUL om
skadaför denregistreradedenskallpersonuppgiftsansvarige ersätta

behandlingintegritetenpersonligakränkning denoch avsom enav
Ersättningsskyldighetenorsakat.lagen harmedpersonuppgifter i strid

denjämkas,skäligtdetutsträckningdeni ärkan omsom
på honom.beroddefelet intevisarpersonuppgiftsansvarige att

intekrävsdetdvs.striktBestämmelsen bygger ett ansvar,
underföreliggaskallskadeståndsskyldighetförvållande att

kansammanhangetuppfyllda. detIrekvisitövrigaförutsättning äratt
exempelmedvållande. Ett rörfråganuppkommadå somom

fordonsägareproblemet. En ärkan illustrerabilregistretregistrering i
en beloppet,självabetalar inavgift.viss Hanbetala inskyldig menatt

kan spåraidentiñkationsnummereller någotatt somutan ange namn
betalningenfordontill vilketdå intetill krav. VVinbetalningen rätt vet

betalningregistretuppgift iföra in någondärför inte attoch kanhör om
uppgiftenfelaktigadänned deninnehåller attRegistrethar skett.

fallet pådet härberor iFelaktighetenbetalat.vederbörande inte har
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självhonom och skadestånd byggt på strikt jämkas tillett ansvar
kronor.0

fallI många kan skadestånd uteslutas ingen skadaattgenom
uppkommer eller därför den skada uppstår inte drabbaratt ettsom
skyddat intresse.

6.4 Nuvarande bil-, körkorts- och

yrkestrafikregister

Allmänt6.4.1

nuvarande bil-, körkorts-De och yrkestrafikregistren s.k. statsmakts-är
register, dvs. inrättade beslut riksdag och regering. Degenom av
uppgifter skall föras i respektive register regleras ibilregister-som
kungörelsen 1972:599, bilaga, körkortsförordningenBRK
1998:98, KKF respektive förordningen yrkestrafik-1979:785 om
register. Därtill finns föreskrifter, förandetDI:s registren.rörsom av

Katalogerna med uppgifter skall registreras detaljerade och iärsom
princip uttömmande såvitt bil- och körkortsregistren. harVVavser
således ingen generell tillföra registren ytterligare uppgifter. Deträtt att
måste dock möjligt, inom för administrationen registrenanses ramen av
och handläggningen de materiella frågorna, tillföra registren ochattav
komplettera dem med uppgifter verkställighetskaralctär. Därutöverav

i BRK registret får tillföras andra uppgifter behövs försägs att som
kontroll bilregistret. torde ankomma på beslutaDet VV attgenom om
sådana uppgifter det mandatet har sällan eftersom detutnyttjats,men
har bättre lösning i den mån uppgifterna inte varitansetts vara en av-

tillfälligt komplettera bilagan ändring inatur attmer genom-
kungörelsen.

det gäller yrkestrafikregistret motsvarande explicita ochNär saknas
strukturerade uppräkning uppgifter skall registreras. ställetIav som
innehåller förordningen allmänt hållenyrkestrafikregisterom en mer
uppräkning vissa grundläggande förhållanden skall registreras.av som

Bilregistret6.4.2

Uppgifterna registreringen fordon-i bilregistret initialt självaavser av
förutsättning för fordonets tillbrukande och ligger därutöversom en -

grund för skyldigheterden kontroll behövs med avseende desom
följer fordonsinnehav. Fordonsuppgiftema i huvudsakavserettsom av

besiktnings-, trafikförsäkrings- skatteförhållanden och det skeroch
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iutgångspunktmedfordonsskattuppbördochalltså uttag av
periodiskkontroll i formliksombilregistret,frånuppgifterna av

besiktning.
PULtekniskväsentligti allt natur.bilregistretInnehållet i är av

uppgifterpersonuppgifter. Deställetiframgåttsåsomtalar, omovan,
såsomtill ägarensknytasindirekt kandirekt eller namn,person,ensom

frånintresseliknande,och äradress avpersonnummer,
uppgifterbeträffandefalletintesåintegritetssynpunkt, medan är som

principiDärmedsådant.fordonettillkoppladeprimärt avsesär som
samband medifordon typ-fastställsuppgifter ettsamtliga de omsom

årsmodell,fabrikat/modell,exempelvisregistreringsbesiktning,eller
liknande.ochfärgvikt,

registrerings-användssökbegrepp ärDe personnummer,som
chassinummer.ochnummer

kanfordonsdatamängdmycketinnehållerBilregistret stor somen
syften.olikamedocholikabearbetas sättochställas samman

iliggeroch detallmänintressebetydandebilregistret hariInnehållet ett
lättillgängligt. Detoch är motskallregistret öppetsakens attnatur vara

skallbilregistretuppgiftersäljabakgrunden VV:s ses.den rätt att ur
fårVägverketförinstruktionmed1997:652förordningen§Enligt 8

sekretesslagenochföljer PULbegränsningarmed deVV avsom --
Uppgifternabilregistret.enskildaochmyndighetertilluppgiftersälja ur

databehandlingautomatiskförmediumpåtenninal,pålämnasfår ut
Inforrnationsuttagen är stora.påeller sätt.annat

säljaVVhar rättuppdragsverksamheten attnämndadenI
offentlig-enligtutlämnandeföljervadregisteruppgifter utöver avsom

hetsprincipen.
fårförhållandenpersonligaregistreradesdenUppgifter avsersom

registreradesdenhotkan motde utgöra ettsäljas,inte antasdock om
hantill VVanmältregistrerade har attdenintegritet. Ompersonliga

def°ardirektreklam,föranvändsinteuppgifternaönskarhoneller att
ändamål.sådantför någotsäljasinte

detpåbyggts sättet attoftaharförsäljningsverksamhetEn upp
sig göraerbjuder t.ex.ersättning attmyndigheterna mot

ellerframtagnaändamåletmed försammanställningar genomprogram
terminalellerdiskettermagnetband,etiketter,uppgifter pålämna utatt

förförfattningsstöduttryckligtdetfinnsIbland etthos mottagaren.
uttalande inågotpåmyndighetensigstöderfallandraverksamheten. I

regleringsbrev.ellerproposition ettt.ex. en
miljonercirka 30tilluppgårverksamhetfrån dennaIntäkterna
utveck-tekniskadenochPULdenföljdår. Somkronor nyaavenper

minska.drastisktkommaförsäljningsverksamheten attkanlingen
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Förutom det informationsuttag sker inom för verketssom ramen
uppdragsverksamhet bör observeras såväl myndigheter enskildaatt som
har tillgång till bilregistret direkt via datakommunicering.

frågaI sekretess för uppgifter i bilregistret gäller, såsomom
beskrivits den s.k. folkbokföringssekretessen i kap.7 15 §ovan,
sekretesslagen se avsnitt 6.3.3.

Vi vill i detta sammanhang återknyta tillnågot det vi har sagtsom
sekretess framgårSom föregåendedet förär rättenom m.m. av-

allmänheten del allmänna handlingar långtgående, eftersomatt ta av
insynen i myndigheters verksamhet befrämja rättssäkerheten.anses
Offentlighetsprincipen omfattar deläven rätten ADB-att ta av
upptagningar. En upptagning allmän handling dennäranses som

befintliga tillgänglig för myndigheten. innebärär Dettagenom program
alla sammanställningar uppgifter i bilregistretatt myndighetenav som

har tillgång till allmänna handlingar. Tillgängligheten äranses som
alltså beroende registrets uppbyggnad.av

Tillgängligheten har utsträckts till omfatta begreppetatt
rutinbetonade åtgärder, dvs. myndigheten skyldig deär utöveratt
rutiner den i vanliga fall använder, det kan medgörassom om en
begränsad arbetsinsats och alltför höga kostnader jfrutan prop.
1975/762160 grundlagsbestämmelser angående allmännaom nya
handlingars offentlighet 90 f.. Det alltså inte möjligt förärs.
myndigheten neka begäran under åberopande detatt uttag atten om av
vid tillfället för begäran inte finns för fram begärdaatt taprogram
uppgifter. Myndighetens prövning måste alltså omfatta frågan detom

möjligt med rutinbetonade åtgärderär sammanställa uppgifterna.att Se
RÅ RÅ81också Regeringsrättens avgöranden ref.1976 122, Ab 455

RÅoch 1988 ref. 84.
beskrivnaDen ordningen riskerar dock i takt med teknikensatt

snabba utveckling innebära utökning offentlighetsprincipen. Deten av
i dag ofta frågaär ligger utanför myndighetens normalauttagom som

behandlingsåtgärder och den tekniska potentialen att göra
sammanställningar med sådana åtgärder så det i praktikenär stor, att
inte ligger någon egentlig begränsning i benämningen rutinbetonade.

dag liggerI den begränsningenenda i kostnadsaspekten.
Innan uppgift lämnas skall myndigheten i principut prövaen om

någon grund för sekretess föreligger endast det finns anledningmen om
till detta. Bilregistret får fortlöpande aktuella folkbokföringsuppgifter
från RSV:s register. Skattemyndigheten kan föra in sekretess-en
markering i folkbokföringsregistren, s.k. skyddad adress. uppgiftEn

skyddad adress innebär alltså i realiteten det iVV:s register harattom
förts in spärrmarkering,intern indikation till VV att göraen som ger en

sekretessprövning innan begärd uppgift kan lämnas ut.en en
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uppgifter har VVfåförsäkringsbolagensgällerdet rättNär att ut
behörigaför vissasekretessprövning ochgenerell råttgjort getten
skyddadmedfrågaifå uppgifter ävenutatt personerompersoner

bedömningensig påutlämnandebeslutet grundargenerellaadress. Det
skulleuppgifterbegäranvarje enskildvidförsäkringsbolagetatt om

uppgifterfåsekretessprövningklara att ut om enomen
försäkringsbolagetmellanförhållandetalltsåförsäkringstagare. Det är

prövningen.vidstyrandeförsäkringstagaren,kund, äroch dess som

Körkortsregistret6.4.3

ochregistergrundenibeskrivas öppetbilregistret kanMedan ettsom
viktigsamhällsfunktionerochintressenterför mångaen

medpersonregisterutpräglatkörkortsregistretinfonnationskälla, ettär
Därmedanvändare.naturligafärreochintegritetsaspekterbetydande

för någonföremålövrigtislutet ellerkörkortsregistret ärinte sagt att
tillgängligtprincipihelhetregistretbetydelse, ärsekretess sommenav

kretsdennaockså inomoch detlänsstyrelsernaoch ärför VVendast
polisenhandi förstaövrigt harfinns. Itenninalanslutningarsom

registretfrågor tillställadatakommuniceringdirekt viamöjlighet att
uppgiftergrundläggandevissaerhålladärmedoch personsenom

körkortsbehörighet.
personuppgifter namn,innehåller i dagKörkortsregistret

körkortsbehörighet,körkortsuppgifteradress,ochpersonnummer
belastnings-ochm.m.innehavetförknippade medvillkoreventuella

ochpolismyndighetanmälan frånbrott,uppgifter vissauppgifter om
uppgifterinnehållerRegistretåterkallelsegrund m.m.. ävenläkare, om
behörighets-andraochtaxiförarlegitimationtraktorkort,innehav av

uppgifterna iBlandkörkortsinnehavet.anknytning tillmedhandlingar
ochbilduppgiftkankörkortsregistret nämnasäven personsom en

nedan.vidarebildregistret,dvs. det s.k.namnteckning, se
Vidare kanprimära.detsökbegreppdet gäller ärNär personnummer

körkorts-kontrolleraanvändas förreferensnummerkörkortets att en
äkthet.handlings

igäller, liksomkörkortsregistretuppgifter iförsekretessfrågaI om
folkbokförings-sekretesslagen§kap. 15bilregistret, 7fråga om

de belast-för§kap. 18enligt 7sekretessgällerVidaresekretessen.
avsnitt 15.nedanhäromSeregistret.tillförtsharningsuppgifter som

i körkorts-uppgifternaavseendeförsäljningsverksamhetNågon
lagligen ske.kan interegistret
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6.4.4 s.k. bildregistretDet

Uppgifter bild foto och namnteckning ingår iom en persons
körkortsregistret. allmännaDe handlingar offentligautgör ochärsom
kan begäras utlämnade. Registret dessa uppgifter det s.k.över utgör
tillverknings- eller bildregistret. Själva fotot och ansökningshandlingen
med namnteckningen i original förstörs efter ha vidanväntsatt
framställningen körkort. Bild- och textuppgiften digitaliserasettav
därefter i databas hos denVV, myndighet samlar inären som som
uppgifterna och därmed registeransvarig.är

Körkortsregistrets ändamål går registret skallpå innehålla deut att
uppgifter behövs för tillämpningen körkortslagen 1998:488,som av

dedvs. bestämmelser reglerar föra motorfordon.rätten attsom
Registret tillgodoser därmed också samhällets behov uppgifterav om
körkort och körkortshavare.

Något uttalat syfte med körkortsregistret och därmed bildregistret att
hålla allmänt medborgarregister finns inte. dettaTrots harett
bevarandet foto och körkortshandling med namnteckning ikörkorts-av
registret särskild funktion för polisen, i huvudsak Rikspolisstyrelsen,en
RPS, använder sig registrets uppgifter för spaningsändamâlsom av

Ävenföreller identifiera vid olyckoratt störrepersoner m.m.
Räddningsverket medverkar i sådana situationer använder intemen
självständigt bildregistrets uppgifter och bild.om personers namn

Uppgifter från bildregistret begärs också utlämnade privat-av
i mycket antal fall och uppgifterna lämnas därvidett stortpersoner

regelmässigt Enligt avgiftsförordningen 1992: 191 avgift i deut. tas ut
fall fler tio uppgifter begärs utlämnade vid och tillfälle.än ett samma

antal fallI årligen begärs uppgifter på beträffandeett ut personer,
vilka Skattemyndigheten har fört sekretessmarkering ifolkbok-en
föringsregistren, s.k. skyddad adress se Markeringenovan.även

särskild försiktighet bör iakttas det gäller lämnaatt när att utanger
uppgifter i fråga. innebär alltså signal tillDetom personen en
vederbörande myndighet sekretessprövning innangöraatt etten
utlämnande kan ske de begärda uppgifterna.av

förekommerDet vidare uppgifter begärs vid fleraatt typsamma av
tillfällen eller vid tillfälle olikaav samma person samma men av

med adress där begäran anledningVV attpersoner samma osv., ger
misstänka få antal uppgifter.att att ut ett stortsamma person avser

begäranEn uppgifter bildregistret i de flesta falluttag görsom av ur
till avdelningen för körkortsregistret. handläggningen begäranFör av

har VV med stöd och sekretesslagens bestämmelserTF:suttagom av
utarbetat arbetsordning, enligt vilken begäran utlämnandeen en om av
allmänna handlingar/uppgifter skall handläggas.
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bildregistretfrånuppgifter görsutlämnandeBegäran avom
anställdasamtligaexempelvisavseendeemellanåt personer,gruppen

samband medmisstänkas hakanUppgifternaarbetsplats.visspå en
verksamhet.brottsliganvändas ieller

Sundsvalliavslogoktober 1996 Kammarrättendom den 14I enen
förkörkortsunderlagetfå delfrån privatpersonbegäran taatt aven
dettillhänvisningmedpolisdistriktGöteborgs attpoliser isamtliga

anhörigaeller deraspolismänenskildasärskild anledningfanns anta att
förstastycketförsta§kap. 15röjdes 7uppgifternalidakunde ommen

Vederböran-sekretessförordningen.b §och 1sekretesslagenpunkten
deidentifieraönskadehanbegäranstöd för sin atthade uppgettde som

honom.trakasseratförföljt ochhadeuppfattadehanpolismän som
skatte-vilkenbeträffandebegäranfalldeI en person,avseren

elleradressskyddadsekretessmarkeringhar gjortmyndigheten en --
försmisstanketillupphovanledningnågonbegäran gerarmanaven

begäranjurister. OmVV:s uttagbedömningförvidareden avomenav
överklagbartvederbörande begärakan ettuppgiften vägras

centralt.fattas VVavslagsbeslut, avsom
diarieförs.skerutlämnandetprövningreellärenden därDe aven

begäranfall dåsamtliga deregisterinte någotförs dock överDet omen
frekvensenstatistikheller någoninte överdet försoch avgörsuttag

uppgifter.utlämnande av
villinteprivatpersonerfrånframställningaremellanåtfårVV som

vill derasdärförochregisternågot attbild imed sinförekomma
särskiltavslåssådan begäran ettEnkörkortsbild skall förstöras. genom

skall bevarashandlingallmänbildeneftersombeslut, utgör somen
arkivbestärnmelserna.enligt

9198-92dnrdecember 1992den 15delbeslutlämnade iDI ett
föraochinrättatillståndTrafiksäkerhetsverket, TSV, attdåvarande

efter 11gallrasbeslutetenligtskulleRegisteruppgiftemabildregistret.

ar.
fastställdesjanuari 1993den 25beslutslutligt enI ett senare

självaförårpå 11gallringsfristinnebärföreskrift, ensom
enligtförvarasfotoochAnsökningshandlingarpappershandlingen.

kanuppgifteräldreBeträffandearkiv.särskiltbestämmelser idessa ett
uppgifter.begäradärifrånhandläggare utbehörigavissaVV genom

frånfördestrafikregisterverksamheten överhelasamband medI att
12beslut denRA:sregisteransvaretfördes övertill VVTSV även

ochbildavsågregisteruppgifterdedåansågRAjanuari 1994. att som
gjorde iforskningsändamål. VVframtidaförbevarasbordenamn

fåtill RAframställning attunder år 1993med dettasamband omen
skekundeDettaCD-rom.skivaoptiskpåkörkortsunderlagenlagra en

från DI.föreskrifterändradeförutsättningunder av
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Enligt Dlzs beslut den 29 december 1994, omprövning av
gallringsföreskrift för personregistret Tillverkningsregistret för
körkort dnr 9198-92 och 10795-92, skall dessa personuppgifter föras

på optisk skiva.över När uppgifterna inte längre behövs hos VV för
registrets ändamål skall de lämnas till Riksarkivet,över förRA,
förvaring. Beslutet innebär alltså någon gallring förstöringatt av
uppgifterna Överföringhuvudöver inte sker.taget av
körkortsuppgiftema till optisk skiva skedde retroaktivt fr.o.m. den

januaril 1993. De optiska skivorna skall förvaras hos verket under
körkortshandlingens giltighetstid, dvs. 10 år, och skall därefter föras

till RA. Något materialöver har alltså inte hunnit förasännu föröver
arkivering. RA och harVV träffat avtal, enligt vilket VV vid behovett
får begära uppgifter förs frånut RA.översom

Det bör också några EG-bestämmelsernämnas, tvingaratt som
Sverige, exempelvis EG:s s.k. körkortsdirektiv, attgenom spara
körkortsunderlaget inte finns.

6.4.5 Några andra bildregister

s.k.Det passregistret, RPS för, innehåller de uppgifter lämnassom som
i ansökan Registret förs för närvarande delvis manuellt ochen om pass.
delvis med automatisk databehandling.

Den sekretessprövning RPS vid begärangörssom av en om
utlämnande uppgifter från passregistret prövningen vidmotsvararav en
begäran uppgifter från VV:s bildregister, b§1 punktenom se
sekretessförordningen.

PliktverketsI totalförsvarspliktigaregister ingåröver i dag
fotografier, används för utfärdande legitimations- ochsom av
resehandlingar för värnpliktiga. Pliktverket har tillståndDI:s att
registrera fotografiema. Registreringen ligger dock utanför Pliktverkets
ordinarie arbetsuppgifter och has hand verket enbart praktiskaom av av
skäl och kostnadsskäl.av

FÖPliktregisterutredningen 1996:03 konstaterade i betänkandet
Behandling personuppgifter totalförsvarspliktiga SOUav om
1997:101, fotografiema inte behövs för deatt ändamål som
utredningen motivera verkets behandlingansett personuppgifter.av
Med hänsyn till det i det aktuella ADB-registret finnsatt antalett stort
personuppgifter, många mycket känsligt slag,är detärvarav av
olämpligt dessa uppgifter kompletteras medatt foto denett av
registrerade. Utredningen föreslog därför registret inte skall fåatt
omfatta fotografier.
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Yrkestrañkregistret6.4.6

radfinns1979:785,i SFSreglerasyrkestrafrkregistret,l ensom
biluthyrning. Dettrafik ochyrkesmässigtilltillstånduppgifter rörsom

medm.fl.innehavarenuppgiftersåvälfrågahärär personeromom
Uppgiftertillståndet.självauppgiftertill tillståndetanknytning omsom

finnstillståndmedenlighetanvänds i rentfordonde ettsomom
i bilregistret.formellt

ochförutom VVyrkestrafikregistretuppgifterna i är,Användare av
och i någonpolisenfrämstprövningsmyndigheter,länsstyrelserna som

iomfattasUppgifternatrafiken.yrkesmässigadeninommån utövama
sekretess.någonprincip inte av

tillståndförhållandenekonomiska rör ettUppgifter t.ex. somom
i självaförekommai ställetuppgifter kanSådanainte.registreras

finns iuppgifternadvs.prövningsmyndigheten,hosärendet
tillstånd.visstaktmyndighetens rör ettsom

Branschsanerings-sammanhangetdet här nämnaskan i attDet
metoderandraochBranschsanering motbetänkandetiutredningen

sekretess-utökadföreslagithar1SOU 1997:1 lekobrott en
ärendenprövningsmyndigheten ihosuppgifternabestämmelse rörsom

skall gälla hossekretessföreslårUtredningenyrkesmässig trafik. attom
1998:490enligtyrkestrafiklagentillsynsmyndighetellertillstånds-en

förhållanden,ekonomiskapersonliga ellerenskildsuppgiftför omom
skadalidernärståendehonomnågonenskilde ellerdenkandet antas att

ibeslutgälladock inteskallSekretessröjs.uppgifteneller men om
sekretesslagen.24 §tillstånd, kap.9ärende om

omfattasiyrkestrañkregistretingåruppgifterdehellerInte avsom
försäljningsverksamhet.någon

felparkeringsavgifterRegistret över6.4.7

författningsreglerat,dag intefelparkeringsavgifter iärRegistret över
uppgifterförsregistret övertillstånd. Imed stöd DI:sförsutan av

fördatumärendenummer,såsomparkeringsanmärkningar,utfärdade
fall läggsförekommandebeloppet Ianmärkningen,utfärdande m.m.av

betalaåläggandeocherinranpåminnelse, attdatum föruppgiftin om
hämtasregistretTilldetta.registrerasbetalning skeranmärkningen. När

bilregistret.fordonsuppgifter frånoch vissapersonuppgifter
stycketförsta§kap. 15enligt 7Folkbokföringssekretessen

ochkörkorts-bil-,VV:sverksamhetgäller isekretesslagen avsersom
1980:657.sekretessförordningenb § 6felparkeringsregister, 1

fögadockfelparkeringsavgifter äri registretUppgifterna över av
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integritetskänslig och omfattas därförnatur i praktiken inte någonav
sekretess.

6.4.8 Bruk och missbruk registrerade uppgifterav

VV har i skrivelse den december19 1996 tillen Kommunikations-
departementet föreslagit sekretessreglemaatt översyn vaden av avser
uppgifter i trafikregistren hög prioritet så skärpt lagstiftningattges en
kan tillämpas möjligt. Bakgrundensnarast enskildaär i vissa fallatt
begärt, och med stöd offentlighetsprincipen erhållit, uppgifterav av
personlig såsom adress ochnatur, och därefter nyttjatpersonnummer,
uppgifterna på sådant integritetskränkandeett sätt och eventuellt-
brottsligt varit till skada för den registrerade.som-

Av särskilt intresse i det här sammanhanget enligt VV,är, frånuttag
bildregistret. Som nämnts begärangörs utlämnandeovan en om av
sådana uppgifter emellanåt avseende exempelvisen grupp personer,
samtliga anställda på arbetsplats. Det kan misstänkas, eller i fallen vart
befaras, uppgifterna kommeratt användas påatt kränkersättett desom
registrerades personliga integritet.

6.4.9 Särskilt om personnummer

Av det sagda framgår uppgiftovan att enligt denom personnummer
PUL samtycke fårutan behandlas baranya det klartnär motiveratär

med hänsyn till a ändamålet med behandlingen, b vikten säkerav en
identifiering, eller c något beaktansvärt skälannat 22 §.
Bestämmelsen i princip densamma i datalagen. Enligt 50var § PUL får
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelasom

föreskrifternärmare bl.a. i vilka fall användningom av personnummer
tillåten.är
Personnumret används framför allt hjälpmedel videttsom

identifiering Det används i mycket utsträckningav personer. stor som
sökbegrepp i databaserade personregister, inte minst i de administrativa
trafikregistren och koppling vid samkörningar olika register.som av-
Förutom att utnyttjas i folkbokföringen användspersonnumren de
också hela isamhället i övrigt.av

Frågan bruket och behandlingenom harav personnummer
diskuterats i olika sammanhang, jämför under 6.3.3. I direktivenovan
till Personnummerutredningen dir. 1993:7 framhöll regeringen att

fördelstörsta bestårpersonnumrets i det enhetligt ochatt är för varjeett
unikt identifikationsbegrepp. Det därmedperson effektivtär ett
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bl.a. frånbetydelsevilketpersonförväxlingar, ärhjälpmedel avmot
rättssäkerhetssynpunkt.

statistikframtagning annatsamtochforskninggällerdetNär av
användningenregeringenmenade attbeslutför avunderlag

minskaochmöjligheternaökatillbidrarallmänheti attpersonnummer
enligtvidare,tordeAnvändningenkostnaderna. personnummerav

minskaochadministrationeneffektiviseratillbidraregeringen, att
personregistrering.förkostnaderna

regeringenframhöll ävenPersonnummerutredningentilldirektivenI
denvilka störstapersonnummeranvändningen,mednackdelar av

integritetsintrâng.otillbörligtförriskenansågs vara
betänkandet Personnummer-lämnade iPersonnummerutredningen

ramlagtillförslag1994:63SOUeffektivitet somoch enIntegritet
Enligtanvändatillåtetskulledet att personnummer.när varaangav

användningenbaraanvändas närfåskullelagen personnummer
uppfyllaförerforderlig attanvändningenellerlagimedgetts varom

lag.föreskrivs ibeträffandekrav sompersonnummer
användarebehörigtilluppgiftUtlärnnande personnummeromav

försorg.skattemyndighetensskeprincipiskulle genom
bestämmelseinförasskulledetocksåföreslogUtredningen att en ny

uppgiftgälla förskullesekretessinnebörd omsekretesslagen atti av
hinderabsolut. UtanbliföreslogsSekretessen avpersonnummer.

dentilllämnasfåuppgift somskullesekretessen personnummerom
hade rättanvändninglagenföreslagna personnummerdenenligt avom

detta.användaatt
lagstiftning.tilllettinteharförslagUtredningens

förSkyddl997/98:9propositionenidärefterharRegeringen
sekretess-utifrånsamordningsnummer, enförföljda m.m.,personer,

Regeringenbl.a.fråganbehandlatåterigen personnummer.aspekt om
uppgiftförsekretessenskärpaskälfinns omintedet attframhåller att

bet.propositionen,antagitharRiksdagenpersonnummer.
1997/98:76.rskr.l997/98:SkU5,

personuppgiftslagtillförslagetÄven behandlingenvid av
ihänvisadeRegeringensärskilt.fråganbehandlades personnummerom

tidigaredettillPersonuppgiftslag1997/98:44propositionen
författningsregleringförändradnågonföreslåinteställningstagandet att

intaanledningfinns attintedetfastslogoch nuattpersonnummerav
77.hållning s.någon annan
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6.4.1O Särskilt sökbegreppom

En databas samlingär personuppgifter, tillgängligaen är förav som
helt eller delvis automatisk sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Typiskt för databas uppgifterär kan sökasatt ochen
sammanställas med hjälp sökbegrepp. Användaren bestämmerav
utfallet sökningen de sökbegrepp hanav eller hon väljergenom att
använda.

Olika ord och beteckningar används sökbegrepp för framatt tasom
enstaka uppgifter eller sammanställningar uppgifter ADB-av ur
register.

Vilka sökbegrepp får användas för fram uppgiftersom att ta ettur
personregister hos myndighet har betydelse för frågan vaden om som
är allmännaatt handlingar i registret ochanse vadsom därmed kansom
bli tillgängligt för utomstående.

Om det finns förbud förett myndigheten använda vissaatt
sökbegrepp för räkning innebär detta sammanställningaregen att som
grundas på sådana sökbegrepp inte allmärma handlingar,utgör eftersom
sådana upptagningar inte förvarade hos myndigheten enligtanses
tryckfrihetslagstiftningens terminologi, kap.2 3 § andra stycket TF.

Begränsningar sökbegrepp skydd forutgör den registreradesav ett
personliga integritet på så sätt, sig denatt registerförandevare
myndigheten eller utomstående tillåts del uppgiftssamman-ta av gställningar det i och för sig teknisktär möjligt utföra,som att imen som
inte motiveradeär for lmyndighetens verksamhet.egen

Information personregisterett framtas deur uppgifterattgenom
ingår i registret, t.ex.som ett används sökbegrepppersonnummer, som

vid bearbetningen registret.av
Användningen sökbegrepp i personregister hosett myndighetav en

har betydelse för vilka sammanställningar uppgifter myndighetenav
skall i anledninggöra begäran få allmänna handlingar.att utav en om
Datorlagrad information skall begäranpå lämnas informationenut, om
inte sekretessbelagd.är Ett utlämnande uppgifter skall dock alltidav
föregås sekretessprövning. Myndigheten måsteav användaen sig av
alla tillåtna sökbegrepp och tekniska möjligheter står till buds försom
myndigheten någon begärnär uppgifter dess ADB-register. Dennaur
skyldighet begränsas enbart uppgifterna skallatt kunna fram medav tas
det i dag kallas rutinbetonade åtgärder,som avsnitt 6.4.2. Attse ovan
myndigheten inte själv behöver begärd sammanställning saknaren
betydelse i sammanhanget.

Användningen registeruppgifter sökbegrepp kan dock iblandav som
få oönskade konsekvenser. Från början harmlösa uppgifter kan just

sammanställningen framstå integritetskränkande.genom som
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riskenökamåni någondärförkansökbegreppmångaFörekomsten av
integritetsintrång.för

TFstycketandra att3§kap.2följer enpersonregisterFör av
särskilt beslutellerförordninglag,ibestämmelsermyndighet genom

vissaanvändaförhindradrättsligt attkanpå laggrundar sig varasom -
Konsekvensenjämförsökbegrepp, enavregisteruppgifter ovan.som

enskild kanellersjälvmyndighetenvarkenbegränsning enär attsådan
integritets-ökatuppnåsHärigenom ettdeninformation vägen.framta

användbarhet.registretsbegränsningsamtidigtskydd avenmen
användningenregisterförfattningar att avolikaiförekommerDet

omfattarVanligenbegränsas.sökbegrepp enregisteruppgifter som
Exempelkänsliga.särskiltuppgifterbegränsningsådan ansessom

personuppgifterbehandling1998:938§ lageni 14 avfinnsdetta om
rskr.1997/98:FöU9,bet.1997/98:80,prop.totalförsvarspliktigaom

1998:544lagen§enligt 7gäller omDetsamma1997/982239.
i 13personuppgifterbestämmelsevilken avsessomenligtvårdregister,

vårdregister.isökbegrepp ettanvändasf°arintePUL§eller 21 som
ställetigäller atthälsodataregister som1998:543lagenEnligt om

innehåller typintealltsåregister sammasådantisökbegrepp ett som-
användasfårregistren-förstnämndatvådeuppgifterkänsliga somav beträffandeseregistretingå ifårlagendenenligtuppgifterde som

bet.1997/982108,hälsodataregisterochvårdregister prop.
1997/982291.rskr.l997/98:SoU23,

bilregistretSökbegrepp i

iSökningdessoch ägare.fordonuppgifterinnehållerBilregistret om
transaktionerantaliuppbyggdtekniskt ettbilregister är rentdagens

transaktionerna äriIngångenuppgifterna.efterfrågadedegersom ellerävenregistreringsnummer person-fordonsförutom ett
informations-förstandardprogramharVVorganisationsnummer.

någonmeduppgiftervilkautifrånuppbyggda somsökning, ärsom
efterskesökningar ettspeciellakanDessutomefterfrågas.frekvens

försäljningsverksamhetenvidprogrammeringsarbete, t.ex.visst
med1997:652förordningen8§registretuppgifteravseende ur

Vägverket.förinstruktion
begränsasochföreskrifterellerförfattningiintereglerasSökningen

Utgångspunkten ärutvecklingen.tekniskadenendastnärvarandeför av
BRK.till1bilagaiuppgifterna,registrerade angesdock de som
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Sökbegrepp körkortsregistreti

körkortsregistretI förs i princip uppgifter körkortshavare ochom
innehavare traktorkort. Uppgifterna kanav delas in igrovt
identitetsuppgifrer, körkortsuppgifter och belastningsuppgifter. I det
nuvarande körkortsregistret finns enda sökbegrepp,ett nämligen

Förklaringen till begränsningen förpersonnummer. sökningen delsär
teknisk, delsrent det vid registretsatt tillkomst i början 70-taletav

saknades behov ytterligare sökbegrepp och sådan ordningav dåatt en
bestämdes i samråd med DI. Att söka fram uppgifter via en
körkortshavares går alltså inte i själva körkortsregistret.namn

I det för körkortsregistreringensystemnya VV har arbetatsom
fram, det s.k. LINK-systemet, skall i drift i januarisättas 1999,som
kommer ytterligare sökmöjligheter finnas. Exempelvis kommeratt
sökning kunna ske påatt utländskt körkortsnummer.ett Huvudsök-
möjligheten kommer dock fortfarande att För attvara personnummer.
ytterligare utöka sökmöjligheterna krävs vissa programmeringsinsatser.

Den personliga integriteten skyddas på sättannat än genom
begränsningar i sökmöjligheterna. Detta sker främst radattgenom en
uppgifter i körkortssammanhang omfattas sekretess, främst 7 kap.av
15, 18 och 31 sekretesslagen. VV får inte heller sälja uppgifter ur
körkortsregistret. Jämför bl sekretessförordningen,§ punkten-

Sökbegrepp yrkestrajikregistreti

I yrkestrafikregistret förs uppgifter tillståndshavaren, denom
myndighet har meddelat tillståndet, slag tillstånd,som iav
förekommande fall uppgift den eller de har förom ansvaretsom
trafikutövningen eller uthymingsverksamheten, de övriga personer vars
lämplighet har i sambandprövats med tillståndsgivningen eller senare,
villkor och begränsningar i tillståndet, vaming, återkallelse eller annat
upphörande tillståndet. I princip omfattas uppgifternaav i
yrkestrafikregistret inte sekretess.av

I registret förs också in sökord, bestårett de förstatresom av
bokstäverna i tillståndshavarens sökningenI tillstånds-namn. anges
myndighet, dvs. VV eller länsstyrelse, länsbokstav, sökordet ochen
trañkslag.

Det finns i dag tekniskt inte någon begränsningrent i möjligheten att
registrera uppgifter i registret. Det finns såväl sökbara sökbarasom
registeruppgifter. Huvuddelen de registrerade uppgifterna kanav
användas sökbegrepp. befintligtEtt trafiktillstånd kansom sökast.ex.



Integritetsfiügor 281registeruppgifierna-tillTillgång1621998:SOU

inlagdadetpåellerorganisationsnummerellerpåfram person-
sökordet.

ellertillståndmedförknippade ettvillkor ärOlika som
registrettillföraväljerprövningsmyndigheten attkringuppgifter som
sökord.användasdock intekanbedömning somsjälvständigefter en

beslut taxameter-linjesträckning,uppgifter är omsådanapåExempel
ärendesEttåterkallelse.förgrundochomprövningsbeslutdispens,

sökbart.hellerintediarienummer är
registretutvecklingtekniskmedkontinuerligt avarbetarVV en

har.länsstyrelserna,dvs.prövningsmyndighetema,önskemåldeutifrån
hämtaskanuppgiftervilkafrågepaket, somfinns angerDet ett som

fram.
uteslutandedagi nästananvänds avYrkestrafikregistret

uppgifternaefterfrågasutsträckningvissIpolisen.ochlänsstyrelserna
användare.andradock även av

felparkeringsavgifterförregistretSökbegrepp i

utfärdadeuppgifter överinförsfelparkeringsavgifterregistret överI
särskildavissaenligtskerregistretiSökningparkeringsanmärkningar.

liksomregistreringsnummer,fordonsSökord ettärSökvägar.
utfärdandetförtidpunkten avviddenförpersonnumret

registrerade ägaren.parkeringsanmärkningen

överväganden förslagoch6.5

Inledning6.5.1

människorskydda motpersonuppgiftslagen är attmed denSyftet nya
behandlingkränks avintegritetpersonliga genomderasatt
behandlingkravengrundläggande av§. De1personuppgifter

förbarainsamlasfåskalluppgiftersådanabl.a.personuppgifter attär
Uppgifternaändamål.berättigadeochangivnauttryckligensärskilda,

med detoförenligtändamål ärnågotförbehandlasinte somsedanf°ar
vadomfattning änvidareibehandlasoch inteinsamladesdevilketför
§.9behandlingenmedändamålentillmed hänsynnödvändigtärsom frågaimåste görasövervägandendeförbasfinns somDärmed en

innehåll- överomfångsåvälbeträffande somuppgifter somvilkaom påavseendemedNästaregister. stegingå iskall etthuvud taget
behövsregleringsärskildnågonmånvadiövervägaintegriteten attär

uppnåskanskyddsådant genomEttuppgifterna.skyddaför att
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sekretessbestämmelser också exempelvis begränsamen attgenom en
myndighets möjligheter använda speciellaatt sökbegrepp.

Ingregritetsfrågan har sitt i de uppgifter registreras.ursprung som
Med andra ord färre uppgifter registreras desto mindresom är-
generellt problemetsett hantera dem.att Ett register bör därför inte
innehålla andra uppgifter deän kan motiveras utifrån syftet ellersom
ändamålet med registret, dvs. det blir fråga urval uppgifter.ettom av
För kunna öka antaletatt uppgifter får registreras dessautansom att
med nödvändighet lämnas vid begäranut kan det krävasen att
offentlighetsprincipen i någon mån inskränks. I det sammanhanget kan
det, såsom bliantytts aktuellt undersökaovan, att gällandeom
sekretessbestämmelser bör justeras i skärpande riktning, antingen

de bestämmelseratt finns skärpsgenom eller ytterligaresom attgenom
uppgifter omfattas sekretess.av

6.5.2 Några utgångspunkter

Utgångspunkten för vårt resonemang uppgifternaär iatt de
administrativa trafikregistren i dag till delenstörsta offentliga.är
Offentlighetsprincipens reella omfattning såsom framgåttstyrs, ovan,
primärt tryckfrihetslagstiftningens bestämmelserav vadom som ryms
inom begreppet allmänna handlingar och sekundärt begränsningar iav
sekretesslagen. Vidare kan, det gällernär elektroniska handlingar och
databaser, sökbegränsningar påverka den faktiska uttagsmöjligheten.

Den grundlagsfästa offentlighetsprincipen medför registrensatt
öppenhet inte kan begränsas, det inte finns några skäl förom att
sekretessbelägga uppgifterna. För åstadkomma dettaatt skulle krävas

sekretessgrunder och ytterligare inskränkningarnya i öppenheten
bestämmelser i sekretesslagen. Därutövergenom måste beaktas andra

möjligheter åstadkommaatt rimliga avvägningar, t.ex. genom
begränsning sökmöjligheter Äveni registren. frågorav om
direktåtkomst och samköming aktualiseras. självaI verket det såär att
det sig naturligtter först behandla frågornaatt direktåtkomst,om
sökbegrepp och samköming och därefter bl.a. denna bakgrundmot- -ställning till självata sekretessfrågoma.

6.5.3 Direktåtkomst

Med direktåtkomst terminalåtkomst enligt äldre terminologi; numera
bör begreppet direktåtkomst användas, bl.a. 1997/98:97se prop.
Polisens register 88 och Fastighetsdatautredningens betänkandes.
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möjlighetenförstås att ta1541997:3SOUFastighetsdataregister, s.
hjälpmeddet-delellerfullotillregisterinnehållet av endel avav -

påverkamöjlighetÅtkomsten dock ingen attsigibildskärm. ger
registret.innehållet i

användare harvissamotiveratdeteffektivitetssynpunkt attärFrån
spridningförriskernaökarsamtidigtmöjlighet, avdenna men

belysasdirektåtkomstfrågandärförbörAllmäntuppgiftema. sett om
Samtidigtintegritet.personligaregistreradesdenutgångspunkt imed

tillämpningfullsekretessbestämmelser ägereventuellabetonasskall att
fall.dessaiäven

uppgifter itillhandahållandesådantUtgångspunkten är att av
enligt PULbehandlingterminalvia ärsker attregistret somansesom

depersonuppgiftergällersåvittreglerasdärmed genomoch3 § -e
låtasåledesalternativ attEtt ärlagen.i denkravengrundläggande

dessatillämpningpersonuppgiftsansvarigesden avheltfrågan styras av
bedömafåskullesjälvständigtVVdettainnebär omklartext attkrav. I

Direktåtkomstfå sådan.begärdenmedges attskalldirektåtkomst som
offentlighetsprincipen.direktintealltsåföljer av

behandlingformdennareglerasärskiltalternativ är att avEtt annat
haf°aranvändarevilkauttryckligen externa somatt angegenom

skallkriterierde varaeller närmare somdirektåtkomst att ange
åtkomst.sådantföruppfyllda en

känsligapåtagligtinnehålla någraintekommerVägtrafrkregistret att
kanyrkestrañkuppgifterochkörkorts-vissapersonuppgifter, även om

integritetssynpunkt. Dessa ärfrånbetydelsefullasärskiltbetecknas som
sållasskäletdetredanoch kansekretessförföremålmåni viss avdock

myndighetssfáren.utanfördirektåtkomstfrågaibort om
förhållandetdetutifrånbedömasdärförbörIntegritetsaspekten närmast

ochspridningpersonuppgifter kan storvardagligasigföroch gesiatt
förlängning,sin annatieller,kartläggningtillupphovocksådärmed ge

beaktasmåsteSamtidigtuppgifterna.nyttjandeintegritetskränkande av
direktfördel-hakanocksåenskildedenocheffektivitetsskälen att

dator.viatillgängligafinnsregistretiuppgifterindirekteller attav- innehåll bedömerochändamålvägtrafrkregistretsbakgrundMot av
förbuduttrycka mothuvudregel ettskälfinnsintedet attvi att som

ytterligareskälfinnasdet atttordeheller angeIntedirektåtkomst.
pågenerella kravPUL:sföljerdedirektåtkomstför änkriterier avsom

personuppgiftsansvarige styrdeninteutesluter attDettabehandling.
så,tvärtomDetolika äravseende sätt.detta snarareibehandlingen

måste göraVVpersonuppgiftsansvarige noggrannendenatt
iintegritetsaspekterochuppgiftsbehoveffektivitet,mellanavvägning

ochbehörighets-Därvid förutsätts attansluts.datorermedsamband att
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säkerhetsfrågor löses på tillfredsställande innan behandlingenett sätt
godtas.

Dessa överväganden har lett fram till vi i vårt förslag till lagatt om
Vägtrañkregister inte har tagit in några regler möjligheterna tillom
direktåtkomst till registret. Däremot föreslår vi 16 § bemyndigandeett
för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer attsom
meddela föreskrifter utlämnande uppgifter vägtrafikregistret.om av ur
Om det uppkommer behov därav kan således med stöd härav beslutas
nödvändiga begränsningar och regler i övrigt direktåtkomst ochom

utlämnande uppgifterannat registret. I 21 kap. § förslaget4 tillav ur
förordning vägtrafikregister har tagits bemyndigande förett VVom

besluta anslutning tillatt vägtrañkregistret för datakommunicering.om

6.5.4 sökbegrepp

Med sökbegrepp förstås ord eller beteckningar används för taattsom
fram enstaka uppgifter eller sammanställningargöra uppgifter i ettav
ADB-register. Tekniskt kan samtliga uppgiftersett användas som
sökbegrepp och därmed blir registerinnehållet rättsligt allmänsett
handling i alla upptänkliga konstellationer uppgifter. Omav
myndigheten däremot förbjuden förär räkning använda vissaatt egen
sökbegrepp begränsas på motsvarande vadsätt är attsom anse som
allmän handling, eftersom .upptagningen inte förvarad hosanses
myndigheten. Sådana sökbegränsningar nödvändiga iär vissa
sammanhang för förhindra det uppstår intrångatt i enskildasatt
personliga integritet.

Liksom i fråga direktåtkomst omfattas användandetom av
sökbegrepp PUL:s bestämmelser behandling personuppgifter.av om av
Det kan dock i vissa fall lämpligt sökbegrepp kanattvara som ge
upphov till integritetsintrång och samtidigt inte motiverade förärsom
myndighetens verksamhet uttryckligen förbjuds. Därvid måste en
avvägning ske mellan effektivitetskraven och risken för
integritetsintrång.

Vilka sökbegrepp denna bakgrund skulle förbjudas börmotsom
lämpligen regleras på förordningsnivå. En sådan ordning sörjer för att
eventuella förändringar kan vidtas den tidsutdrältt följerutan som av en
lagändring, samtidigt statsmakterna behåller kontrollen deöversom
avvägningar därvid måste ske. I sammanhanget skall betonassom att
behovet sökbegrepp kan skifta såväl tiden frågaiöver syftetav som om
med fram vissa uppgifter. Det kanatt ta motiverat medget.ex. attvara

vissa sökbegrepp användsatt endast inom för statistiskaramen
bearbetningar eller för vetenskapliga undersökningar.
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användningenbegränsningunderstrykas attförtjänar avDet att en
denbådegällakommerautomatiskt attsökbegreppvissaav

allmänheten.ochmyndighetenregisteransvariga
idetföreslåför attvisagda har attstannatdetbakgrundMot nuav

medger10 § atthuvudregelinvägtrafikregister somtaslagen enom
Vidareregistret.iingåfåruppgifteranvändasf°arsökbegrepp somsom

sådenbegränsningarföreskrivafårregeringen av§vi 17föreslår att
närvarandeförAnledningsökbegrepp. attanvändauttryckta rätten att
föreslagnafunnit. Deninteviharbegränsningarsådananågragöra
garderingskallbegränsningarmöjlighet ensomgöra sesregeln attom

avseende.aktuelltiuppkommermissförhållandeneventuellaattmot

Samkörning6.5.5

krävderegistertvåfrånuppgiftersambearbetning,ellerSamkörning, av
författningsstöd,ellertillståndprincipidatalagentidigareenligt den

PULregister.skapas nyttpraktiken ettibearbetningenviddeteftersom
därförsamköming ärochtillståndslöst systernfrånemellertidutgår ett

körsregistertvåiliggerbehandling attreglerat. Densärskiltinte som
sighållerdenlängesåtillåtenutgångspunktfrån PUL:svarandra ärmot

ändamål. Dettaregistrensavseende påmedbl.a.lagensinom ramar,
kanintegritetenpersonligadenförskyddetintedockutesluter att

reglerassättpå något annatellerförbjudssamkömingmotivera att
explicit.

denisamkömingbehovdetfinnsdelvägtrafikregistrets avFör
skattemyn-RSV,polisen,meddvs.dag,igällerutsträckning som

dennaTillmil.försäkringsbolagenbilprovningen,digheter,
harmyndigheter,någraeller somnågonfogaskanuppräkning

iöverblickaskanSåvittvägtrafikområdet.förbetydelseuppgifter av
bolags-PRV,registreringsverket,ochfrämst Patent-detgällerdag

utbytemedförförberedelser systemett avHärvid attregistren. noteras
yrkestrafik-förVVochPRVmellanpågårredanregisterinforrnation

yrkestrafikutredningsårs1995jfrvidkommanderegistreringens
394.1996:93SOUyrkestrafiklagstiftning, s.Nybetänkandetförslag i

intemeningvårenligtsamköming ärförbudgenerellt motNågot
frågailiksomkräver-slag omdettaåtgärdvarjemotiverat, avmen

och övervägsbeaktasintegritetsaspekterna nogadirektåtkomst att- ochförutsesvårtsamköming attär enBehovetfattas.beslutinnan av
förinombehandlingsådantillåta ramenavvägning attrimlig varasynes

förordningiattregeringen rättbörSamtidigtändamål. gesregistrets
enlighetpåkallade. Ikanbegränsningarde ansesföreskriva som -

§9vägtrafikregister attlagenibestämmelseviföreslårhärmed omen
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den personuppgiftsanvarigär för behandlingensom uppgifter iav
vägtrafikregistret får för vad medändamål registretsom anges som
inhämta uppgifter till detta samköming. komplementSom härtillgenom
föreslår vi bemyndigandeett för regeringen 17 § föreskrivaatt
begränsningar till samköming.rättenm.m. av

börDet i det här sammanhanget påpekas samkömingen medatt en
myndighets register givetvis förutsätter dennaannan inte hindrasatt

eller omöjliggörs författningsregleringenatt det registretav av senare
inte tillåter samköming, exempelvis därför registerändamålet inteatt
omfattar sådana bearbetningar. Vi har inom för vårt uppdragramen av
naturliga skäl inte haft möjlighet gånärmareatt på den
författningsreglering och de ändamålsbestämmelser omfattar t.ex.som
de nämnda bolagsregistren, för.PRV Vi förutsätterovan docksom att
den regleringen vid behov till de behov samköminganpassas av som
nämnts ovan.

6.5.6 Sekretess

En registerförfattning måste till den nationella datalagstiftninganpassas
har sin utgångspunkt i EG-direktivet på området.som Därmed uppnås

det skydd för den personliga integriteten följer direktivet. Ettsom av
utökat skydd, sikte begränsningtar offentlig-som en av
hetsprincipen, kan endast ske inom för TF och det skyddramen som
sekretesslagen ger.

Som allmän utgångspunkt vill vi först framhålla deten att är en
praktisk erfarenhet den trafikadministrativa registerverksamheten,av
dvs. bil-, körkorts- och yrkestrafikregistren, uppgifter i vissa fallav att
begärs i syften eller mindre uttalade kan hänföras tillsom mer en
kartläggning urval registrerade ellerett till och skärav av ren
nyfikenhet andras personliga förhållanden. mindreI antal fallom ett
kan det uppgifternat.o.m. används förantas att brottsliga syften.rent
Detta vad kanär kalla offentlighetsprincipens baksida.man

Uppgifter enskilda och adress används iom personers namn
dagsläget hos antal myndigheterett stort led i derasettsom
verksamhet. Uppgifterna seddaär, i nonnala fall helt harmlösaseparat,
och de sådana, i allraär högsta behövsgrad för kontrollfunktionensom
hos registren, dvs. för säkerställa huvudändamåletatt med registren,

beskrivits i det föregående.som
Det har emellertid visat sig användandet de utlämnadeatt av

uppgifterna i vissa fall har varit nödvändig förutsättning för eller etten
led i brottslig verksamhet. Det här tillvägagångssättet kan tänkasen
användas med brottsliga avsikter, på detav grupper sättetsom
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olika formerexempelvis iverksamhet,för sin avmålgrupperkartlägger
ellerenskildariktasbrottslighet gruppermotorganiserad personersom

rättsväsendet.minstintesamhället,vissaanställda inom grenar avav
kvinnortrakasseraförinbrott,planering attvidgällakanDetsamma av

medförregisteruppgiftermängdentilltillgångobegränsad enEnosv.
avsnitt 6.4.8.Jämförsammanhang.dettaibrottslighetförriskökande -

grundläggandemissbrukförminskaMöjligheten utrymmet enavatt
uppenbarafinnsdetochbegränsadslagdet ärrättighet sagtssomav

sekretesslagstiftningen. Begräns-iinsatserpunktvisamedrisker
syftenfölja de är upptagnamåsteoffentlighetsprincipeni somningarna

jämförelseibalansövergripandeockså finnasmåstedetochi TF en
sekretessbestämmelser.övrigamed

regelsystemetsvenska ärdettilläggaskanbilregistret attfrågaI om
bestämmelserdetillkännaskyldigfordonsägare attärpåbyggt att en

detta.följer påskyldigheteroch defordonsinnehavet somrörsom
kontrollfåenskilde överför denunderlättar attuppgifterBilregistrets

underlättarRegistretfordonsägare.harhanskyldighetervilka som
sinatillmöjlighetersina att takontrollenskildes varadenockså av
Detgodtrosförvärv.sigvärjaför motkonsument, attintressen t.ex.som
ochdefekterfordonsspecifiktkontrollenvidare ettunderlättar av

obetaldsåsomfullgjorts,harbetalningsskyldighet omkontrollen av om
fordonsägaren.åvilarfelparkeringsavgifterellerskatt

jämförändamåltill registretsÖppenheten knutendirektalltsåär -
ändamåltill dettaMed hänsyn4.4.avsnitthärom,vad sagtssomovan

skulleinteuppgifterbilregistretsönskvärt varaintekanske attdetär ens
självatilltilltroskaparregistertillgängliga. Ett öppetallmänt

skulleaktuella frågankorrekta. Dendessaochregisteruppgiftema äratt
gällerdetaktualitet närprimärasinstället haidettamed synsätt

registerförfattningama.självautformningen av
uppgifter rörför deutsträckning äveni vissgäller somsagdaDet nu

ändamålregistersdessayrkestrafikregistren, ävenochkörkorts- om
tillriktatellerknutetbilregistret äri frågapåinte sätt omsomsamma

ärendehanteringsregister,karaktärenharenskilde,den utan avmera
detNärprövningsmyndighet.betjänaprimärtuppbyggda för att en

antalfaktum stortdetläggas ettatttill dettakankörkortsregistretgäller
sekretesskydd.omfattasredani registretuppgifter av
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Generell skärpning folkboldöringssekretessen vägtrajikregistretiav

det föregåendeI har vi konstaterat ökat skydd för register-att ett
uppgifterna kräver ytterligare eller sekretessbestämmelser ochstramare

uppstramning kräveratt överväganden. Vi vill meden noggranna
utgångspunkt i vad därvid har diskutera möjligheternasagts att
åstadkomma bättre integritetsskydd för vissaett registeruppgifter

skärpa de nuvarande sekretessbestämmelsema.attgenom
gällandeNu bestämmelser, främst folkbokföringssekretessen enligt

7 kap. och15 16 sekretesslagen, den graden skyddsvagasteger av
rakt skaderekvisit, dvs. sekretess gällerett det kangenom antas attom

den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om
uppgiften röjs. innebärDetta reell sekretessprövning sker i endastatt en
mycket begränsad omfattning och de begärda uppgifternaatt
regelmässigt lämnas ut.

För stärka skyddet för de uppgifteratt kan användas förantassom
obehöriga syften skulle kunna generellt föreskrivas starkare graden av
skydd skaderekvisit. Uppgifter får dåett omvänt lämnasgenom ut
endast det vid sekretessprövning står klart utlämnandet inteattom en
kan vålla för den registrerade eller någon honom närstående.men

Som framgår det föregående har regeringen i propositionenav
1997/98:9 Skydd för förföljda samordningsnummer,personer, m.m.
nyligen behandlat frågan folkbokföringssekretessen. Diskussionenom

sin utgångspunkt i perspektivettog skärpa det allmännaatt
sekretess/guider för uppgifter adress ellerom namn, personnummer,
andra grundläggande förhållanden registreras inom folkbok-som
föringen skaderekvisit införs ochatt omvänt presumtionenettgenom
ändras från offentlighet till hemlighållande. Regeringen slog därvid fast

det inte finns skäl skärpa sekretessenatt för folkbokförings-att
uppgifterna bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

Som regeringen också framhöll skulle sådan ordning för deen
tillämpande myndigheterna medföra komplikationerstora rent
handläggningsmässigt. detNär gäller trafikregisterverksamheten kan

det hos förekommernämnas VV omfattande dagligatt verksamheten
består i vid sidan handläggningen bilregistreringsärendenattsom av av

lämna uppgifter främst bilregistret. Det skulle praktiska skälur av
knappast möjligt vid begäran utlämnandeattvara en om av en
registeruppgift bilregistret sekretessprövning det slaggöraur en av som
skulle krävas med skaderekvisit. Till detta kommeromvänt deett
konsekvenser sådan skärpning skulle få för andra myndigheteren som

beroende trafikregisteruppgiftema,är liksom för bilhandeln,av
försäkringsbolagen och den enskilde.
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fördaVVde hostilltillgånglänsstyrelsernainte berövaFör att
dessaförbetydelseavgörandeheltregisteruppgiftema, är avsom

skulleyrkestrafikärenden,ochkörkorts-handläggningmyndigheters av
säkerställaförbestämmelsersärskilda attkrävasocksådet

registertillgång.prövningsmyndighetemas
yrkestrafikregistrenochkörkorts-frånuppgifterfåBegäran utatt

förhållande-dockOmfattningenlänsstyrelsen. ärtillallmänhetiriktas
blisådantÄven dockskulle systemlänsstyrelserna ettförblygsam.vis

betungande.sekretessprövningenochsvårhanterligtochtungrott
sekretessmarke-deförsadressuppgifterochBeträffande namn-

myndighetertill deskatteförvaltningen, överhos somringar, görssom
uppgifter. Dettaskatteregistrensmedregistersinauppdaterar

tillräckligtfallflestade allrai ettuppfattning,vårenligtförfarande ger,
skälenbakgrundskallsagda motDetuppgifterna.förskydd avsesnu

förochkontrollfunktion garantregistrensochöppenhetför
föregående.detredovisat ivirättssäkerheten, som

redandeskärpningförskälensammanvägningVid avenaven
förskälennämndadesekretessbestämmelsema motbefintliga nu

huvudsyften,offentlighetsprincipensföroch somi registrenöppenhet
någonföreslåför intetyngd, visärskild atthahittills stannaransetts

sekretessen ireglerarbestämmelserdegenerell skärpning somav
personuppgifter.vägtrafikregistretsfråga om

Särskilt personnummerom

detvi konstaterakan attregisteruppgiftemas naturutgångspunkt iMed
vidiakttasskallförsiktighetsärskiltskyddslagstiftningen atti anges

uppgiftbehandlingmedgerPUL avbehandlingen personnummer.av
i medmotiveratklartdetbarasamtycke äri närutanpersonnummerom

säkerviktenbehandlingen,medändamålettill enavhänsyn
§.skäl 22beaktansvärteller någotidentifiering annat

frågandiskuteradeslagentill den ompropositionenI nya
76-77. Nul997/98:44särskilt prop.behandling s.personnumrens

dentilloförändradeprincip överifördesdatalagenregler igällande
fråganpropositionenframhöll i att omRegeringenlagen.nya

ochnyligen attutrettsanvändningen personnummerav
lagstiftningtillförslaglämnat1994vårenPersonnummerutredningen

iregeringennytillträddadådensompersonnummer,om
tillskulle liggaansåg1995/96 intebudgetåretförbudgetpropositionen

Regeringenlagstiftningförändradför någongrund personnummer.om
någotanledningfunnit görainte attPULangåendepropositionenihar

77.ställningstagande s.annat

Vâgtrafikregistrering1998:162SOU18-612110
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Detta kommer för övrigt också till uttryck i propositionen 1997/98:9
Skydd för förföljda samordningsnummer, därpersoner, m.m.,
regeringen framhöll det inte finns skäl skärpa sekretessenatt föratt
uppgift jämför avsnitt 6.4.9.om personnummer, ovan

För trafikregistrens del kan samtliga i PUL nämnda rekvisit anses
uppfyllda för själva behandlingen Uppgifterna kanav personnummer.
därmed också med sekretesslagens nuvarande bestämmelser som-
begränsning begäras utlämnade, det finns begränsningaräven närom-
det gäller utlämnande i utskrift.

En uppgift uppgift ellerseparat iom personnummer som en
kombination med andra registrerade uppgifter kan utnyttjas på ickeett
önskvärt Detta gäller, framgåttsätt. redogörelsen intesom av ovan,
minst förhållandena i bilregistret. Genom fordons registrerings-ett

kan med lätthet uppgifter fås fordonsägarens ochnummer om namn
adress personnummer.ävensamt om

När det gäller utlämnande uppgifter de olikaav ur
trafikadministrativa registren har vi konstaterat det blandattovan
registrens ändamål återfinns rekvisit har med dengöraattsom
allmänna tillgängligheten och allmänhetens intresse kontrolleraattav
uppgifter i registren för undvika rättsförluster. Detta gälleratt inte
minst de uppgifter hör till själva fordonsregistreringen. Desom
uppgifter den begär uppgifterna kan ha legitimtut ochsom ettsom
berättigat intresse gäller och adressuppgiftert.ex. iav namn-
kombination med fordons identifikationsnummer,ett dvs.eget
registreringsnummer mindre sällan uppgift chassinummer. Dettaom
gäller däremot i allmänhet inte i fråga om personnummer.

De olika trafikregistren uppbyggda medär förutom-
registreringsnummer för fordonsregistreringens del personnummer-

ingång, dvs. det främst med hjälpär sökning ochpersonnumretsom av
sammanställning uppgifter sker. Användningenav av personnummer
har onekligen underlättat och förbilligat administrationen vid
uppbyggnaden registren. gäller för flertaletDetta register inom denav
offentliga sektom, byggts under den förutsättningen attsom upp

kan användas Genomnämnare.personnummer att ettsom gemensam
och identifikationsbegrepp- kopplingsnyckel användssamma samma -
i samtliga register har dock också riskerna för integritetsintrâng ökat.

Att minska den obegränsade tillgången till någons personnummer
skulle få omedelbar effekt för den personliga integriteten. Skälen för en
skärpning i fråga tillgången till främst justär attom personnummer
detta ingången till andraär register med varierande sökmöjligheter och

det genomgående användsatt kopplingsbegrepp. Personnumretsom
blir självklar länk komma vidare i kartläggningatten en av en person.
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lätt dethurmed ärkombinationideltrafikregistrensskall förDetta ses
tilltillgångfåbilregistret,särskiltdessa, personnummer.att ur

detsåsombilregistretnuvarandemed detändamåletuppfyllaFör att
enskildeför denärvi personnumretbedömerbeskrivits atthar enovan

uppfyllaskankontrollfunktionregistretsuppgift ochnödvändig atticke
handi förstadvs.uppgifter lämnas ut,relevantaövrigaattgenom
gradhögreigäller ännuadress. Dettaochregistreringsnummer, namn
ochuppgifterfrämstdärvidochregisterförda namnhos VV omövriga

adress.
gälla förbörsekretessskärptslutsatsentillleder attsagdaDet oss

någonsvägtrafikregistretframtida personnummer.detuppgift i om
iellerlämnasdärvid få ensamtbör ut-Uppgift personnummerom

klartstårdet attendastuppgifterandramedkombination om-
honomnågonellerregistreradeför denvållakanutlämnandet inte men

gälla.börskaderekvisitdvs.närstående, omväntett

körkortrörandebildregistrets.k.detSärskilt om

jämteidentitetochbilduppgifterinbegärVV personsenom
Uppgifternakörkort.tillverkningenunderlag förnamnteckning avsom

förregisteransvarigVVbildregistret. äriformdigitaliseradisparas
handlingar.allmännabestämmelser utgörenligt TF:suppgifterna, som

lämnahinder utnågot attmotföreliggerdet inteoffentligaDessa är om
skeruppgift/handlingfåbegäran ut enVid atthandlingarna. enomen

utlämnandetVidbestämmelser.sekretesslagensenligtskadeprövning
identitets-bådedvs.körkortshandlingen,självakopiagörs aven

körkortsfotot.självaochuppgifter
olustkänddjuptföruttryckutredningsarbetetunder getthar enVV

kanuppgifterbegärsbildregistret utfråndet somfaktumdetinför att
medVerket harobehörigtp sätt.påanvändas ettkommal misstänkas att
gradhögisigbild i ärutlämnandethävdatbestämdhet att enav

6.4.8.avsnittJämförintegritetskränkande. - fåbegäran utvid atttillämparVVrutiner ominternaDe ensom
endastmedgerrelateratsoch enbildregistret,uppgifter ovan,somur

någrahandläggare göraverkets attförmöjlighetbegränsadmycket
detutlämnande. Ombegäranmedsyftetefterforskningar omenom

enskildamedförakomma attskulleutlämnande attskälfinns att ettanta
bedömafallenskiltvarjeibefattningshavarenfårlider men,

möjligheten uttag.vägra ettatt
underförhos VVbevaras attoriginali enKörkortsunderlaget

utfärdadäkthetskontrollmöjliggöra entid avkortare en
medkontakthaftutredningsarbetetunderVi harkörkortshandling.
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hävdar körkortsunderlaget måsteSvenska Bankföreningen, attsom
körkortetgiltighetstid förkörkortets helai tio år eller underbevaras att

nämligenidentitetshandling.skall kunna godtas Man attmenarsom en
fortlöpande kontrolleras. Detsammahandlingens äkthet kunnamåste

samtliga godkändauppgift förför övrigt enligtgäller
beslutade regeringen1970-taletidentitetshandlingar. I mitten av

BankföreningensgodtaKommunikationsdepartementet också att
äkthetskontroll.önskemål sådanom

körkortshandlingama.självatillverkarID-kortDet ABär som
ID-kortavtal med ABBankföreningen har slutit om en

Eftersomidentitetshandlingar körkorten.förkontrollmöjlighet andra än
myndighet,bolag och intehosunderlagen till ID-korten förvaras ett en

då inteFöljaktligen uppkommerallmänna handlingar.dessa inteutgör
offentlighet och sekretessmellanavvägningarheller motsvarandenågra

kommernågot årVVuppgiftema. kan härför Det attnämnas att om-
från ID-kort.körkortshandlingama ABtillverkningenöverta av

princip inte behöverdel iförkan konstatera VVVi att egen
framställt. kanDetkörkortet välkörkortsunderlagen sedan själva är

medför registerrimligtfråga det VVdärför i ettsättas är attom
verksamhets-myndighetensbetydelse föruppgifter saknar egetsom

område.
uppgifterenkelt låta dessaheltmöjlighetenVi har övervägt att

månad.exempelvis någontid,efter relativt kortgallras förstörasut en
minstgallringstid, intekortsjälvt tveksamt till såställer sig dockVV en

kunnakörkortstillverkningen måstevidreklamationer prövas.därför att
eventuella framtidaockså degallringstid skullekortMed såen

intet. dagkörkortstillverkningen gå Irationaliseramöjligheterna att om
Vidskall utfärdas.körkortunderlag såanvänds snart ett nyttett nytt

förkommitkörkortåterkallelse ellerefterförnyelse körkort när ettettav
användas, påkunnaunderlagetredan befintligaskulle dock det samma

nyligen. Register-relativtändratsrutin tidigare,varitsätt mensom
tillverkningsunderlag.tjänauppgifterna skulle därvid nyttsom

skulle VVmånader,gallringstid, låtlängreEn något säga gesexoss
skulle då gallringtidEfter dennareklamationer.utredamöjlighet att

ske.möjligen kunna
uppgifter i dag,bildregistretsanvändskonstateratsSom ovan

tillmassmedia ochutlämnande tillvid begäranförutom om
ochdess spanings-polisen föruteslutandeprivatpersoner, nästan av

uppgifternabehovpolisensbakgrund bl.a.utredningsarbete. Mot avav
enkeltuppgifterna heltföreslåinte rimligtvi det attär attattanser

syften.för sindemefter detförstörs VV använtatt egna
sedan VVmöjlighetendiskuterat använthar viDäremot att,

föraför,samlats inändamål de överför detuppgifterna
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principiellaemellertidharRPSförvaring.förRPStillregisterinnehållet
hängerDettaregisteruppgiftema. sammaninvändningar överatt tamot

ochbrottbegångnaregisterför övermyndighetdenRPSmed är somatt
inteRPS,enligtdärför,börmyndighetSammabelastning.kriminell

sådanteftersomkörkort, ettinneharregisterföra över somett personer
medborgarregister.allmäntkaraktärenhar ettegentligenregister -av

behovnågotlagstiftningsarbete attansettstidigareiövrigtförharDet
redovisadebakgrundMotfinns.interegister nuavsådantett -av
föreslåmöjligt attattintedet ärviomständigheter attmenar

till RPS.från VVförsbildregistret över
ochfoto-förhindralagligen attmöjligtdet attFör göraatt

detemellertid, sättdetskulleobehörigenanvändsnamnuppgiftema
iregisteruppgifterövrigafrågaiförredogjortvi omovansom

sekretessbestämmelserskärpta sominföraskunnatrañkregistren,
uppgifterna.aktuelladeomfattar

införasgenerellt bör ettintedetslutsatsendragit attVi har ovan
sekretesslagenibestämmelserde somenligtskaderekvisitomvänt

omfattarbedömningDennavägtrafikregistret.iuppgifternaskyddar
namnteckning.ochfotobilduppgifterna personsäven om en

möjligt att,uppfattning sammavårenligtdetbör varaDäremot
hanteringen genom enföranförts personnummer,grunder avovansom

körkortsbildensjälvaskydd försekretessbestämmelse ettsärskild ge
namnteckningenochBildennamnteckningen.ocksåmöjligenoch

kaninteutlämnandetklartstårdet attendastlämnasfåskall då ut om
dvs.närstående, etthonomnågonellerregistreradedenförvålla men

gälla.skulleskaderekvisitomvänt
särskiltdetvigenerellt avsettbild serär somEn persons

utlämnandebegärankanfalldel omIintegritetskänslig ennatur. en
ellerhonomtillanhörignågonellersjälvregistreradedensketänkas av
ellerförstörtsharfotosamlinghelanågonsfall därgällakanDethenne.

någotlämnabortgått atthar utananhörigeller näraförkommit när en
publicering begärförmassmediadetfallandra ärsig. I somefterfoto

körkortsbildenutlämnandebegäranutlämnad. En avbildfå omatt en
kunnadåbörutlämnandeochskällegitima ettfallnämndaigörs avnu
sådanmeddet,kanfallövrigasekretessprövning. I enefterske en

myndighetenförväntasföreslår, attvibestämmelsenutformning somav
bilden.lämnaregel uti vägrar
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Särskilt taxiförarlegitimationens bild och namnteckningom

När det den 1 januari 1995 infördes krav på taxiförarlegitimation för
taxiförare påbörjades hos VV hantering med ytterligare med fotoen en
försedd handling.

Inför utfärdandet taxiförarlegitimation lämnar sökanden tillav en
VV in foto tillsammans med sinaett identitetsuppgifter. Innehav av
körkort nödvändig förutsättningär för beviljas legitimation.atten
Någon samordning med vederbörandes körkortsunderlag sker dock inte
vid verkets hantering ansökan.av

självaNär handlingen har utfärdats bevaras underlaget hos VV med
stöd särskilt tillstånd frånett DI, föra registerrör rätten attav översom
grundhandlingar till taxiförarlegitimationen. Detta innebär det hosatt

myndighet i dag finns två olika bildregister.samma
Underlaget till legitimationshandlingen i original bevaras hos VV

för på beträffandeatt, körkortsunderlaget,sätt undersamma som en
kortare tid det möjligt reklamationergöra vid tillverkningenprövaatt

legitimationema och för kontrollera äktheten utfärdadattav av en
handling.

Det finns dock i fråga taxiförarlegitimationshandlingen ettom
särskilt behov bevara underlaget. Om originalhandlingenatt harav
förstörts eller förkommit och taxiföraren ansöker om en ny
legitimationshandling använder VV nämligen grundhandlingen för att
snabbt utfärda tillfällig handling, kopia legitimationen. Dennaen en av
kopia föraren till dessrätt legitimationshandlingatt, harattger en ny
hunnit utfärdas, få köra taxitrafik VVFS 1994:30 punkt 3.
Grundhandlingen kan därmed inte gallras under legitimationens hela
giltighetstid. Innehavarens bild och namnteckning finns alltså i behåll
hos VV och kan begäras utlämnade. faraEn för integritetsintrång vid
utlämnandet kan, liksom i fråga körkortsbilden, därvid uppkomma.om

För förstärkt skydd för legitimationsbildenatt ett ochge
namnteckningen skulle dessa uppgifter därför, liksom beträffande
körkortsunderlaget, kunna omfattas skärpta sekretessbestämmelserav
enligt den modell vi föreslagit Ett skaderekvisit skulle dåomväntovan.
gälla för uppgifterna.

Sammanfattningsvis föreslår vi alltså det i sekretesslagstiftningenatt
införs skaderekvisit förett uppgifteromvänt i med den nya-
terminologin vägtrañkregistret och för uppgifterom personnummer-

bild och namnteckning det s.k. bildregister för.VV Sammaom ur som
regler i aktuellt avseende bör också gälla i fråga underlag förnu om
taxiförarlegitimation. Med hänsyn till den förestående översynen av-
sekretesslagstiftningen i bl.a. redaktionellt hänseende lämnar vi inte
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bestämmelseändringarna. Densjälvaförslag till utformningennågot av
kap.främst berörs 7 15sekretesslageni ärsom

uppgifterbegäraMyndigheters rätt att

vi lämnatsekretessbestämmelsemaskärpningtillförslagDe somav
inskränkatillämpningenpraktiskadeninte ikommer attovan

för sinbehöveruppgifter dessafåmyndigheters möjligheter att ut som
stödmedhittills,liksomPolisen skulleverksamhet. avmen
få degeneralklausulen,sekretesslagenbestämmelserna i kap.14 ut

fullgöra ålagdaförbehövsbilduppgifteroch attsompersonnummer-
uttryckligtdock polisenarbetsuppgifter. Vi ettatt genommenar

enligtprövninguppgifterfåfåförfattningsstöd bör utanrätt utatt
sekretesslagen.kap.jämför 14 1 §generalklausulen,

underrättelserutinsärskildEn

räckvidd medutformning ochsekretesslagstiftningensOberoende av
föreslå,har vibildregisteroch övervägtavseende på attpersonnummer

ellerfrån körkorts-uppgifter har begärtsden utatt varsperson,
meddelande sändssärskiltunderrättas ut,bildregistret, att ettgenom

Enligt ll §tillämpar.kreditupplysningsföretagenrutinerenligt de som
kreditupplysninggäller,1973:1173kreditupplysningslagen näratt en

meddenskall tilllämnasfysisk ut, avsessompersonenom
skriftligtkostnadsfritt sändasochsamtidigtupplysningen ett

upplysningenrådochomdömenuppgiftermeddelande de somom
upplysningen.begärtharochhonominnehåller vem somomom

avskräckandevissskulle haförfarandedettaVi förmodar att en
begärbildregistretmotiv fråndunklamed utför deneffekt t.ex. ensom

fördock inomnamnuppgift. Vi haroch/ellerbild- ramen
sådanutformamöjlighethañutredningsarbetet inte närmareatt en
sådanförordahärmednöjerunderrättelseskyldighet, attattutan enoss

undersöksordning närmare.
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vidförfarandetnuvarandeDet7

fordonsregistreringen

Registreringsbestämmelser7.1

bestämmelserInledande7.1.1

bilregister-ifinnsfordonsregistreringenförreglernamateriellaDe
registreringomfattarKungörelsen avBRK.1972:599,kungörelsen

landet gemensamtförisläpfordon ettochfordonmotordrivna
fordonVissaregistret.fordonsådanakontrolloch genombilregister av

fordongällertillämpningsområdet. Det somfrånundantagnadockär
ändamål,militärtsärskiltförtillverkadeoch ärtillhör staten

ellergåendeförasavsedda attfordon, är avmotordrivna som
§.1fordonsådanttill någotkopplatssläpfordon, som

bestämmelserinnehållerförfattningarandratillhänvisas somI 3 §
vägtrafikkungörelsenmilitäragällerDetkungörelsen.frånundantagom underräddningskårenför1995:137vägtrañkförordningenl974:97,

interims-1973:766kungörelsenberedskap, omhöjdochutbildning
turistvagns-1964:39,exportvagnskungörelsenfordon,förlicens

ifordon1987:27förordningenoch1972:601 omkungörelsen
Sverige.ivägtrafikinternationell

bestämmelserna,ianvänds sedefinitionerradförklaras4 § somI en
avsnittnärmare

medintefordonstypvissellerfordonvisstfrågadet i ett enOm om
vilkettillbestämmaskan§i 4definitionerdeledning angessomav

VVdetskall höra, ärfordonstypenellerfordonetfordonslag somav
hänföraskäl ettfinnsdet attocksågällerdet. Detbeslutar omomsom tillfordon ettvissellerfordonstyp avviss gruppfordon,visst enen

Omtillämpades.4 §falletbliskullefordon omslag än somannat av
RSVmedsamrådbeslutet ärpåverkasbeskattningfordonets av

hänskjutsfrågan,iuppfattningolikamyndigheternaHarföreskrivet.
5regeringen,tillden
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Bestämmelserna i för visst slagBRK fordon gällerett ävenav
chassi till sådant fordon 6 §.ett

Bestämmelserna fordon gäller i fråga fordonägare ettom av om
innehas på grund kreditköp med förbehåll återtaganderättsom av om

eller innehas med nyttjanderätt för bestämd tid minst årettsom om
innehavaren 7 §.

Registreringspliktens7.1.2 omfattning

Enligt huvudregeln skall fordon registrerat för få brukas.ett attvara
Undantag från registreringsbestämmelserna finns i och40 47 §§.a
Registreringsplikten gäller enligt 8 §

bil, motorcykel, traktor, klassmotorredskap moped klass I och
terrängmotorfordon,

motorredskap klass det användsnär
för intepå enskild, detväg,persontransport är änannata. som om

sker vid vid färd kortaste sträcka till eller frånöver vägen,passage
arbetsställe för fordonet eller liknande eller undantagsvis för färd
kortare sträcka i andra avsedda fall,än nu

för gods på inte enskild i andra falltransport väg är änav som
i fordonsskattelagen22 § 1988:327, FSL,som avses

släpfordon dras bil,som av
släpvagn dras trañktraktor, motorredskap klass I ellersom av

terrängvagn,tung
släpvagn dras motorredskap klass II, används på sättsom av som

i motorredskapets tjänstevikt eller2är över tonsom anges om om
motorredskapet till motorredskap ombyggd bil.är en

Undantag från registreringsplikten enligt §9avser
fordon används uteslutande inom inhägnat järnvägs- ellersom

fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller dylikt inhägnatannat
område,

släpvagn dras motorredskaptraktor, klass eller tungsom av
konstruerad för hastighet högst kilometer30 iterrängvagn ärsom en av

timmen och fordonet används endast på motsvarande sätt som en
jordbrukstraktor.

Registreringsfrågan efter ansökan fordonsägaren i vissaprövas av
fall och efter frånanmälan myndighet i andra fall. Dettaen annan
beskrivs i 10 Frågor registrering efter ansökan förprövasom

fordon har tillverkats i Sverige yrkesmässigasom av
fordonstillverkare,

fordon förtshar in till Sverige registrerade importörer,som av
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militäradetregistrerade ivarithartidigarefordon som
fordonsregistret,

tillombyggdabilarintedock ärmotorredskap,fordon somärsom
motorredskap.

tullmyndighetfrånanmälanefterregistrering prövasFrågor om
förförtullatsharfordonetsedan

exportvagnsförteckning,iinfördavaritharellerfordona ärsom
andra änfordonEG-typgodkäntfordon avän somb annat

brukstadigvarandeförSverigetillförts inharregistrerade importörer
landet.ihär

registreringfrågornämnda prövasdefordonandra omänFör nu
vissa1994:2043lagenenligtbesiktningsorganfrån omanmälanefter

vidgodkäntsharfordonetsedanfordonsområdetpåbesiktningsorgan
registreringsbesiktning.

följandepraktiken sätt.itillämpasi 10 §Bestämmelserna
ellertillverkarenvanligastdet attfordonfabriksnya ärFör

registreringen.förimportören svarar
fordonsådanadvs.förtullasfordon somdirektimporteradeFör som

tillfordonettullmyndighetenanmälerlandtredjefråninförs
förtullningen.medsambandiregistrering

fordon,amatörbyggdaochhopsattadvs.fordon,egentillverkadeFör
fordonetanmäler ASBregistrerade,varittidigarefordonföroch som

registreringsbesiktning.ursprungskontroll ochefterregistreringtill
med ettöverensstämmerfordonförskerförregistreringS.k. som
general-ellertillverkarenvilketförochmodellfordontypbesiktigat

harfordonenåterförsäljarevilkatilltill VVuppgiftsänder omagenten
dåställsdetochfordonetregistrerarVVinnebärDetta attlevererats.

iupphöravställningenochsäljssedanfordonetNärautomatiskt av.
fordonetkankunden,tecknatshartrafikförsäkringmedsamband avatt

VV.dåpåförsFordonsskatt ägarenbruk.i avtas
utformningindividuellvanligenbussarochlastbilar enTunga ges

förställeti attregistreringsbesiktigasutrustning. Dessaoch
deinnanregistreradeprincipskall ifordonSådanatypbesiktigas. vara

registreringsbesiktigas.
ochfordonegentillverkadeEU-land,frånförs in ettFordon som

registreringsbesiktigas attutanfårfordon varaavregistreradetidigare
registrerings-medsambandiASBfordondessa görregistrerade. För

ochfordonetidentifieraursprungskontroll för attbesiktningen en
ägaren.

fordonsägaren.skriftligenregistrering görsansökan avEn om
uppgifterinnehållafysisk omskall, ärAnsökan ägaren person,enom

folkbokförd,intehaneller, ärpostadress annanellerbostads- omnamn,
Förmotsvarandeeller enannat nummer.landet,iadress personnummer
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juridisk skall eller firma, adress i landet samtperson anges namn
organisationsnummer eller motsvarande tilldelatsannat nummer som
ägaren.

Beträffande det fordon ansökan skall fordonsslag,som avser anges
fabrikat, årsmodell eller, den inte känd, tillverkningsår,typ, ärom
chassinummer eller särskildamotsvarande märkning för identifiering

fordonet för motorcykel 11 §.samt motomummerav

Ansökan registrering7.1.3 om m.m.

vilkaI 12 § handlingar skall bifogas ansökan. Det frågaäranges som
typintyg utfärdats tidigast år före ansökningen ochett ett ettom som

bevis trafikförsäkring för fordonet, det bilregistretinteom om av
framgår det finns gällande trafikförsäkring för fordonet. Föratt en
traktorer, motorredskap m.fl. fordon skall särskilda uppgifter anges.

Om de nämnda uppgifterna lämnas skall fordonet registreras. I
samband därmed tilldelas fordonet registreringsnummer beståendeett

bokstäver siffror.och registreringsbevis skallEtt samtidigttre treav
utfärdas 14 §.

Vid färd med lastbil eller med bil jämte släpvagn eller med
terrängfordon skall föraren medföra det utfärdade registrerings-senast
beviset eller bestyrkt kopia det. Registreringsbeviset eller denen av
bestyrkta kopian i läsbart skick skall kunna visas för bilinspektörupp
eller polisman 16 §.

Registreringsbeviset7.1.4 m.m.

Registreringsbeviset innehåller de tekniska uppgifter fordonetom som
behövs vid användning eller vid kontroll detta. beviset skall detIav

finnas för handlingen unik behörighetskod föräven samt utrymmeen
anmälan eller ansökan till bilregistret.

Vägverket får i särskilda fall fordonsuppgifterbestämma vissaatt
inte skall i registreringsbeviset. fall framgåsådana skall detIanges av
beviset ytterligare uppgifter i särskild handlinghar tagits ochatt enupp

den handlingen skall medföras och visas eller företes i deävenatt upp
fall motsvarande skyldighet gäller i fråga registreringsbevisetom
73 sådan handling§. En kan i praktiken ha formen handskrivetettav
besiktningsprotokoll eller liknande.

När någon uppgift i beviset har ändrats eller det har förnär använts
anmälan eller ansökan skall registreringsbevis utfärdas 75 §.ett nytt
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bilregistretiuppgifterdeenskilda berörsochmyndigheterradEn av
registreringsbeviset:iangessom

Påbeskattningsmyndighet.centralRSV,Riksskatteverket, är
hindereventuelltskatteår/skatteperiod,redovisasregistreringsbeviset

respektivefordons-informationbrukande samt ommot annan
försäljningsskatt.

förbeskattningsmyndighetÖrebro läni ärSkattemyndigheten
fordonsskatt.

iskattekontoretsärskildalän,DalarnasiSkattemyndigheten
försäljningsskatt.förbeskattningsmyndighetLudvika, är

kontroll-ochregistreringsbesiktningtypbesiktning,utförASB,
förbesiktningsreglerredovisasregistreringsbevisetPåbesiktning.

bilprovningenuppgifterfordonstekniskaoch dekontrollbesiktning som
registreringsbesiktningen.medsambandifastställer

olikaförbesiktningsprogramföreskrifter rörVV ut somger
kontrollbesiktningmedsambandiförrättningstyperochfordonsslag

registreringförvidareVVregistreringsbesiktning. avoch svarar
avregistrering,avställning,upphörandeavställning,ägarbyten, av

ochregistretifordonuppgifterförbeställningar samt omm.m.
registreringsbeviset.självautfärdar

förgeneralagenterförmedlemsorganisationBilindustriföreningen är
tilluppgifterlämnarmedlemsföretagdessellerFöreningenbilar.

ägarbytendetaljfordonstekniskabilregistret m.m.om
polismyndighetemalokalaoch deRPS,Rikspolisstyrelsen,

ellerinspektionflygandevidfordonsuppgifterregistreradekontrollerar
andramedinternationelltocksåsamarbetarRPSkontroll på väg.annan

förfordonsområdet, atttillanknytning t.ex.medmyndigheterländers
länder.andrairegistreraslegaltfordonstulnaförsvåra att

därvidoch läggeröverlastavgiftbeslutarLänsstyrelsen om
beslut.förgrundtilluppgifterbilregistrets

trafikförsäkring.förekomstenmeddelarTrañkförsäkringsbolagen av
registrerings-typbesiktning,utförMaskinprovningSvenskAB

motorredskap,traktorer, tungaförkontrollbesiktningochbesiktning
anmälerochfordonsådanadrassläpfordonoch avterrängvagnar som

bilregistret.centralai detregistreringförbesiktningsuppgiftema
mobilkranarkontrollbesiktningutförKontroll AB avSAQ

klassmotorredskap
ochfordonavregistreringanmälerbilskrotareAuktoriserade av

identitetfordonetskontrollgrund förtillregisteruppgiftema avlägger
skrotningsintyg.utfärdandevid av

bilregistretägaruppgifter iochfordons-kontrollerarAllmänheten
elleranmälanvidregistreringsbevisetanvänderochägarbytenvid m.m.

uppgifter.fordonstekniskakontrollvid av
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7.1.5 Registreringsskyltar m.m.

En registreringsskylt enligt definitionen iär, 4 § BRK, VVen av
tillhandahållen skylt, fordonets registreringsnummer.upptarsom
Bestämmelser registreringsskyltar finns i 17-23 BRK. När ettom
fordon har registrerats tillhandahåller VV för varje bil två
registreringsskyltar och för varje motorcykel, moped klass traktor,
motorredskap, släpfordon eller terrängfordon registreringsskylt.en
Skylten rektangulär och bokstäver och siffrorär utförs i på vitsvart
ljusreflekterande botten. På skylten fordonets chassinummer elleranges
motsvarande beteckning eller del eller beteckningen.numretav

För taxifordon finns särskilda registreringsskyltar i på gulsvart
ljusreflekterande botten, bokstaven tillT högersom anger om
registreringsnumret 18 § tredje stycket.

Bestämmelser andra fordonsskyltar under vissaom som
förutsättningar får användas i stället för registreringsskyltar finns i
förordningen 1988:964 skyltar för beskickningsfordon respektiveom
förordningen 1988:965 personliga fordonsskyltar.om

Ett registrerat fordon får i princip brukas endast det försettärom
med registreringsskylt 19 §. Vissa undantag finns i 27 § om skylten
har förstörts, förkommit eller förändrats till oläsbarhet och 40 §
saluvagnslicens, i 78§ FSL skyltarna Omhändertagna på grund av
obetald fordonsskatt i förordningama skyltar församt om
beskickningsfordon respektive personliga fordonsskyltar. Undantagom
finns också i kap.6 yrkestrañklagen7 § 1998:490, frågaYTL, i om
Omhändertagna taxiskyltar.

En registreringsskylt skall anbringad bil såväl framtillvara som
baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon framtill samt

motorcykel, moped klass släpfordon och terrängsläp baktill.
Skylten skall alltid väl synlig och hållas i sådant skick den kanattvara
avläsas lätt. ellerLast får inte placeras skyltenså under färdannat att
inte går avläsa 20 §.att

Om registreringsskylt har förstörts, förkommit eller förändrats såen
den inte kan användas eller den har lämnats vid avställning,att om

kan fordonsägaren ansöka hos VV duplettskylt. sambandI medom en
begäran provisorisk registreringsskylt får ansökan i ställeten om en

hos polismyndighet.göras sådanEn ansökan får även görasen av
fordonets förare. Dupletter tillhandahålls 23VV §. Någon kontrollav

skälet till duplettskylt beställs dock i praktiken inte.att görsav en
Dupletter registreringsskyltar intefår lämnas för fordonut ettav om

brukandeförbud råder för det enligt 64 obetald fordonsskatt,§ FSL
enligt 18 § lagen 1978:69 törsäljningsskatt motorfordonpå ellerom
enligt 25 § lagen 1997:1137 vägavgift för vissa fordon. Omtungaom
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skefåttså inteinte lämnasdupletterfåravställt utfordonet omär om
gäller21 §. Detsammaenligt FSLskattepliktigtvarithadefordonet

nämndadehand enligttagitsharskyltarnaordinariede ovanomom
taxiskyltar.enligt YTLellerbestämmelserna

skyltar. Entvâhögstmedi dagfår alltsåfordon utrustatEtt vara
användaskylttredjebeställa t.ex.därför inte attkanfordonsägare en

ordinarie bakredendragkroksställ, dåpåcyklarvid etttransport av
skymd.skylten är

registreringsskyltarProvisoriska7.1.6

fall, 24§i vissalämnasregistreringsskyltar kanProvisoriska ut
samtidigtansökan görspolismyndigheten,tillhandahållsDessa omav

fårskyltarSådanaregistreringsskylten.dupletthar gjortseller avenom
detråder förbrukandeförbudfordonförlämnasdock inte ettut om

lagen18 §enligtfordonsskatt,obetald§ FSL64 omenligt
vägavgiftlagen§enligt 25ellermotorfordonförsäljningsskatt på om

provisoriskaavställt fårfordonetfordon. Om ärvissaför tunga
skefåtthadeintedettalämnasregistreringsskyltar inte ut omom

fordonetsgällerskattepliktigt. Detsammahade varitfordonet om
brukandeFSLenligt 78 § trotshandtagitsregistreringsskyltar har om

fordonvissavägavgift för tungalagenfordonsskatt, 28 §obetald om
taxiskyltar.§ YTLenligt 6 kap. 7eller

ochbokstävermedenradigregistreringsskyltprovisorisk ärEn
lämnaskallPolismyndigheten§.25gul bottenpåsiffror i svart

ochregistreringsskyltprovisorisklämnattill VVuppgift utnär enman
registreringsskyltduplettansöktharsamtidigtfordonsägaren avomom

26 §.
hardengrundanvändas påkan attinteregistreringsskyltOm aven

in vidlämnatshardenellerförändratsellerförkommitförstörts, om
tilllämpliga vägfärd kortasteförbrukasfordonetfår enavställning
fordonEttlämnaskanregistreringsskyltar ut.provisoriskalokal där

till dessskyltmed sådanf°ar körasregistreringsskyltarprovisoriskamed
§.erhållits 27dupletter har

Kontrollmärken1

kontrollmärke§§. Ett28-32finns ikontrollmärkenBestämmelser om
mopedlättfordon terrängvagn,registrerade änför andrautfärdas

förutsättningunder attskerUtfärdandeterrängskoter.ellerklassI
finns,trafikförsäkring attföreskrivenavställt,fordonet inte attär
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förbud bruka fordonet inte gäller enligtatt 64§ FSL obetald
fordonsskatt, enligt 18§ lagen försäljningsskatt på motorfordonom
eller enligt 25 § lagen förvägavgift vissa fordontunga samt attom
körförbud inte gäller för fordonet.

Ett kontrollmärke gäller till utgången den kalenderrnânad dåav
uppbörd fordonsskatt skall ske enligt fordonsskatte-3 §närmastav
förordningen 1993:1028. Kontrollmärket lämnas VV.ut av
Utfärdande kontrollmärke för fordon föreskrivenprövasett närav
fordonsskatt och registerhållningsavgift har betalats. Särskilda
bestämmelser finns utfärdande tillfälligt kontrollmärke.ettom av
Kontrolhnärket skall omgående på fordonets registreringsskyltsättas
eller, fordonet har två skyltar, på den bakre dessa.om av

kontrollmärkeEtt har olika färger för skilda kalenderår och sista
giltighetsmånad den eller de siffror motsvararanges genom som
månadens Under registreringsnumret för detnumretnummer. anges
fordon på registreringsskylt märket skall anbringas. Ovanförvars

de två sista siffrorna det kalenderår undernumret vilketanges av
märkets giltighetstid går ut.

Om kontrollmärke har förstörts eller förkommit, skallett fordonets
omgående hosägare VV ansöka duplettmärke. Ansökan får iettom

stället hos polismyndighetgöras i samband med begäranen om
provisorisk registreringsskylt. Polismyndigheten skall då underrätta VV

sådan ansökan har gjorts. Det VV tillhandahålleratt ärom en som
duplett kontrollmärke.av

1 Avställning

Avställningsinstitutet regleras i 33-37 BRK. Genom avställningen
befrias fordonet automatiskt från skatte- och trafrkförsäkringsplikt. Ett
avställt fordon får inte användas i trafik. Detta gäller dock inte fordon

brukas med saluvagnslicens. Vissa ytterligare undantag beskrivssom
nedan.

Vid registreringen ställs av
fordon för vilka inte lämnas sådana handlingar och uppgifter som

föreskrivs i 12
fordon skall registreringsbesiktigas efter registreringen.som

fordonEtt skall ställas också begär det. En sådanägarenav om
begäran skall skriftlig eller s.k. tonvalssignaleringgörasvara genom

telefon. Om giltigt kontrollmärke finns för fordonetettper anses en
anmälan avställning inte gjord förrän till harVV kommitom

registreringsskylten med kontrollmärket, eller-
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sådantidettaeller märket,förstörts, ärmärket harintyg att om-
gårsvårighetermärketskall finnas påuppgifterskick de utanatt som

läsa, elleratt
gråadetframträderfyrsiffriga kod närdenuppgifter somom-

anmälanfallbort, i deskrapas görskontrollmärketytskiktet på genom
med VVtelefonkontaktenVidtelefon.tonvalssignalering angesper

koden.nämndadenuppgifterregistreringsbevisets samtvissa av
hjälpÄven medavställning kananmälanskriftlig göras avomen

anmälningsdel ochregistreringsbevisetsdåskrivskoden. Denna
tillskickas VV.

haroch intebrottfråntagitsharfordon ägarenEtt genomsom
intenämnda kravende ärställasdockdärefter fåranträffats även omav

uppfyllda.
utfärdasfårförstörtshar ettmärketintygEtt att avom

besiktnings-vissa1994:2043lagenenligt 2§besiktningsorgan om
saluvagnslicens,innehardenellerfordonsområdetpå somavorgan

saluhåller.dennefordonavseende som
meddelarförsäkringsanstalt,får medgeVV att somen

fordonfrågaisådant intygutfärdafårmotorfordonsförsäkring, ett om
skadefall 34 §.medsambandianstalten har löst insom

anmälan fogasskall tillavställninganmälanVid omen
det gårskicki sådantdet attkontrollmärke attavskrapat ärett om-

ellerläsa,
ellersaluvagnslicensinnehavarefrånintyg från ASB,ett aven-

från VVmedgivandesärskilthar attförsäkringsanstaltfrån omsomen
ellerförstörts,harkontrollmärket

anbringat.kontrollmärketvilketregistreringsskylt på ärden-
sändsavställningenuppgiften ett nyttinharVVNär matat om

återbetalas.fordonsskattöverskjutanderegistreringsbevis ochut
fullständigdådagmed denochfrånräknasAvställningstiden en

ofullständiganmälantill Om ärin VV.avställning komanmälan om
förfordonsägarentillhandlingarnasända tillbakaskall VV

§.komplettering 35
omfattning.begränsadendast ibrukasalltsåfåravställt fordonEtt

inhägnatinomuteslutandeanvändsfordongällerDet t.ex. som
ellertävlingsområdeinhägnat annatfabriksområde ellerellerjämvägs-

registreringsplikten.under9områdeinhägnatdylikt ovansem.m.
underfårbegäranfordonsägarensavställt påfordonEtt ärsom

kortastefärdförbrukastrafikförsäkratfordonetförutsättning äratt
besiktning.förbesiktningsorganfråntill ochlämpliga närmasteväg

skatterobetaldaFSLbrukandeförbud enligtgäller dock inteDetta om
gälltskulle hamotorfordonförsäljningsskatt påenligt lageneller om

skattepliktigt.varitdet hadeför fordonet om
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Särskilda bestämmelser för polisman, besiktningsorganrätt ochom
bilinspektör provköra fordon finns i 35§ fordonskungörelsenatt
1972:595, FK och l6§ terrängtrafikkungörelsen 1972:594, 37§
BRK.

7.1.9 Upphörande avställningav

beslutEtt avställningen skall upphöra fattasatt efterVVom av
anmälan från fordonsägaren. Med sådan anmälan skall bevisetten om
trafikförsäkring lämnas deninte uppgiften redan finns bilregistretiom
36 §.

fordonFör har ställts i samband med registreringen grundsom av
föreskrivna handlingar inteatt lämnats in får beslutav attom

avställningen skall upphöra fattas under förutsättning deatt
efterfrågade handlingarna och uppgifterna lämnas.

När avställningen har upphört utfärdar bevisVV detta medett om
uppgift den tid då fordonet får brukas fordonsskatt ellerutan attom
registerhållningsavgitt har betalats. Beviset skall medföras vid färd med
fordonet 33 § BRK.

Om förutsättningarna för erhålla kontrollmärke uppfylldaatt ett är
f°ar fordonsägaren också tillfälligt kontrollmärke tillsammans medett
beviset avställningens upphörande. Detta används till dessom att
fordonsskatten skall betalas veckor efter påställningen.senast tre

l 10 Körtillstånd
.

För få bruka fordon, harvisst ställts kanatt fordonsägarenett som av,
meddelas särskilt körtillstånd. Om giltighetstiden förett körtillståndett
har gått får tillstånd meddelas endast det finnsut särskildaett nytt om
skäl för det. Körtillstånd får inte meddelas den har saluvagnslicenssom
for fordon kan brukas med stöd licensen 45 §.som av

Ansökan körtillstånd skriftligen hos frågagörs VV. Iom om
motordrivna fordon skall till ansökningshandlingen fogas bevis om
trafikförsäkring för fordonet, det inte bilregistret framgår detattom av
finns gällande trafikförsäkring.en

körtillståndEtt gäller under månad från den dag det meddelades.en
Tillståndet skall medföras under färd och tillsägelse visas förupp
bilinspektör eller polisman 46 §.

Det endast vissa kömingarär får ske med stöd körtillståndet,som av
nämligen
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reparationellermed tillverkningsambandprovkörning iför
iyrkesmässigt ellerdenendastbrukasfår dockfordonet somav

fordon,tillverkar ellerverkstadmedföretag repareraregen
fabrik,järnvägsstation,hamn,frånlämpligafärd kortasteför väg

plats ellersådanliknande tillellerförvaringslokalreparationsverkstad,
tilllokal eller samtgarage,

förbesiktningsorganoch fråntilllämpligafärd kortasteför väg
§.besiktning 47

avsnittkörtillstånd 10.vidareSe om

tidavtaladBevis7.1.11 om

och fråntilllämpligakortaste ettfår brukas vägfordonEtt oregistrerat
skallfärdsådanVidregistreringsbesiktning.förbesiktningsorgan en

ochmedförasbesiktningsorganettid hosavtaladvisarhandlingar som
Handlingenpolisman.ellerbilinspektörförvisastillsägelsepå enupp

§.tid 47avtaladbeviskallas aom
avsnitt 10.tidavtaladbevisvidareSe omom

Nationalitetsmärke.127.1

registreratskallfrämmandemedöverenskommelser ettstaterEnligt
medförsettbaktill ettutomlandsanvändsfordon varasom

påS imed bokstavenellips svartför Sverigenationalitetsmärke en-
medblandaskandetfästas såinteMärket fårvit botten. att samman

§.läsa 48blir svårtdettaeller så attregistreringsnumret att

öklassmärkningMiljl .13

lokaladetharMalmö,ochGöteborgStockholm,I genom
dieseldrivnamedtrafikförbudmeddelatstrafikföreskrifter motett

s.k. miljözoner.imiljöklassvisslastbilarellerbussar tunga enav
1998:1276.trafikförordningenkap.i 10finnsdettaBestämmelser om

bilavgas-i 2§lastfordonsådanaFör tunga avsessomnya
harförordningenligtoch1991:1481förordningen sammasom
denmärke,särskiltskallmiljöklasstillhänförts ett angersomen

tillhanda-registreringsnummer,fordonetsochmiljöklassenaktuella
fastställtsmiljöklass harfordonetsASBMärket lämnashållas. ut omav

VV.registreringsbesiktning ochvid annars av
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När sådant fordon förs inomett miljözontungt skall märketen vara
fastsatt på vindrutan väl synligt utifrån 49 §. Föreskrifter märketom
och dess utformning finns i TSVFS 1992:35.

Ändring1 14 vissa registrerade förhållandenav.

Vid ägarbyte såväl köparenett är säljaren i princip skyldig attsom
inom vecka anmäla äganderättsövergången till registrerings-en
myndigheten VV. När äganderätten till fordon gårett över genom arv,
bodelning eller det dock endast köparentestamente är harsom
anmälningsskyldighet 51 §.

Anmälan övergång äganderätten till fordon skallettom görasav
skriftligen på. fordonets registreringsbevis. Särskilt angivna uppgifter

säljare, köpare och fordon datum för övergången skallsamtom uppges.
I förekommande fall skall också det fråga s.katt är ettanges om
leasingfordon 52 §. Anmälningsskyldigheten straffsanktioneradär
90 första§ stycket.

VV skall infördprövar i bilregistret tillägarevem ettsom vara som
visst fordon 54 §. Om endast den har gjort anmälanägarennya en om
övergång äganderätten, skall den förra tillfälleägarenav att yttrages

anmälansig innanöver den får registreras.ägaren Om fordonetnya
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid minst år- dvs. ietten om
fråga leasing skall den registreras endastägaren efterom nya-
medgivande den upplåtit nyttjanderätten till fordonet. Se vidareav som

den s.k. leasingspärren avsnitt 12.om
Justitieombudsmannen, JO, har i beslut den 15 september 1997ett

uttalat sig i ärende rörde 54 En hade försattsett D isom person
konkurs och honom tillhörig personbil, han fått i gåva meden som
överlåtelseförbud, hade sålts konkursförvaltaren slutligutan attav
prövning äganderätten avvaktades. Länsstyrelsen hade på anmälanav

köparen fört in äganderättsförändringen i bilregistret Dav utan att
enligt 54§ andra stycket BRK i egenskap tidigare lämnatsägareav
tillfället sig anmälan. JO anförde bl.a.att över följande.yttra

Varken lydelsen den aktuella bestämmelsen i 54 §av
bilregisterkungörelsen eller vad förekom vid dess tillkomstsom
se riksdagens protokoll 1992/932100, 26 föranleder§ i och för
sig myndigheten vid aktuell tidpunktatt länsstyrelsen,-

Vägverket- behöver rikta sin underrättelse i frågan tillnumera
den behöriga företrädareän överlåtit fordonet. Somannan som

berörts får försatts i konkurs inte råda överovan en person som
egendom hör till konkursboet 3 kap. konkurslagen;l §som
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saknaförutsättasvanligtvis kanhanpraktikeninnebär idet att
värdefullt slag.egendomsindisponera överrätt att av mera

tillsyftafrämstkommunikation f°ar attFöreskriften antasom
grundlösahelttill följdregistreringsändringarmotverka av

äganderättsövergång.anmälningar om e- -
länsstyrelsen påriktigtvarithade detmeningEnligt min om

med förrekommuniceringföreskrivenvidunderlagangivet
förföreträdaresåsomkonkursförvaltarentillsigväntägaren

elleryttrandelänsstyrelsenskonkursboet. Av avannars
förvaltarenframgår inteärendei JO:shandlingarna om

förekomstenintrycketYttrandet attunderrättades. närmastger
kunderegistreringsärendet ersättaköpehandling ienav

bilregister-iFöreskriftenkommunikation.föreskriven
ändamåletkanövrigtundantagslös. Fördockkungörelsen är

bortfallithaintekommunikationenföreskrivnadenmed anses
företerköpareni ärendet,skeddesåsomdärförbara enatt,

nämnda slag.handling av
underrättadesuteslutit D ävenhade inteanförda attDet nu

mellantvistmöjlighetentillmed hänsynpersonligen av
konkurssituationensådangäldenär. Enochförvaltare av

tillskebortlämpligenhadekommuniceringbredaremotiverad,
möjligäganderätten attärutredningdenfrämjande somomav

i denintefråganregistreringsärende,i ävenocksåföreta ett om
verkanmedochpå sättkanordningen avgöras sammasamma

utredningkornfalletaktuellatvistemål. detIi omenettsom
omprövninghade begärtsedan Dstånd försttilläganderätten

påavseendeanförda harDetregistreringsbeslutet.av -
registreringsmyndighetenförkändkonkursensituationer ärnär

såOmdirekt.förvaltarentillrikta sigkandärmedoch denna
vanligtpå sättnaturligtvismyndigheten attharfallet,inte är

vidregistret ägareidenunderrätta somangessomperson
idennaankommafår attvarefter detanmälningstillfället,

tillunderrättelsenvidarebefordrafallförekommande
konkursförvaltaren.

tillfinnsdet ägare ettprincipibestämmelser förutsätter attBRK:s en
utredningsmarkerings.k.oklaräganderättenfall görsde ärfordon. l en

harfordonetmisstänkasdet kan attokändny närregistreti ägare
sådantfall. Ettövrigautlandet isåld tillochlandetöverlåtits inom

skattnågonavställt,registerhänseendeibehandlasfordon mensom
utredaskanägarförhållandenaavvaktan påinte iåterbetalas att

slutgiltigt.
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fordonsägareEn skyldig tillär VV anmäla elleratt adress-namn-
ändringar i de fall sådana ändringar inte aviseras VV, 56 I praktiken
sker detta med automatik uppdatering personuppgifter frångenom av
RSV:s register befolkningenöver för alla folkbokförda.ärsom
Skyldigheten själv. anmäla ändringaratt till VV omfattar dänned

endast den inte folkbokfördär litennumera samtsom en grupp
registrerade därägare, särskilt identifikationsnummerett praktiskaav
skäl har tilldelats VV.av

l 15 Avregistrering.

Fordon avregistreras efter skriftlig anmälan till VVen av
fordonsägaren

visar fordonetägaren förstörts eller någonatt åtgärdom att annan
vidtagits, det sannolikt fordonetgör inte längre kommerattsom att
brukas i trafik,

fordonet ändras så det inte längre hänföraatt tillärom att ett
registreringspliktigt fordonsslag,

fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret,om
4. det visas fordonet varaktigt har förts landet,att ellerom ut ur

fordonet frånhänts brottägaren och det inte harom genom
anträffats inom två därefter.år

Om VV får kännedom någon sådan omständighet avregistrerasom
fordonet, anmälanäven inte har gjorts. Fordon förts iom en som
exportvagnsförteckning enligt exportvagnskungörelsen l964:39
avregistreras VV fått kännedomnär den åtgärden.om

bilEn totalvikt inte överstiger får,3,5 det inte finnstonvars om
särskilda skäl, avregistreras grund visar fordonetägarenatt attav
har förstörts eller åtgärd vidtagits, detatt sannoliktgörannan attsom
fordonet inte längre kommer brukas i trafik, endast s.k.att ettom
skrotningsintyg enligt bilskrotningslagen 1975:343 har lämnats
med anmälan avregistrering 59 §.om

En anmälan avregistrering inte gjord förrän fordonetsom anses
registreringsskyltar har lämnats in till VV. Detta gäller dock inte detom

skrotningsintyget framgår registreringsskyltamaäven haratt tagitsav
hand för skrotning. Om någon skylt har förstörts på ellerom sättannat

förkommit fordras i stället skriftlig anmälan detta.en om
Om anmälan avregistrering ofullständig skallär VV sändaen om

tillbaka handlingarna till fordonsägaren och upplysa denne vadom som
krävs för fordonet skall kunna avregistrerasatt 60 §.

Som registreringsmyndighet har VV för uppgifterna iett attansvar
bilregistret korrekta, aktuellaär och lättillgängliga. I 61 § ges
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initiativochsyfteiregistervårdande egetmöjlighetmyndigheten att
s.k. administrativbehåll,ifinnsinteuppenbartfordonavregistrera som

avregistrering.
fordon ägarenavregistrerafår VVstycketförsta§Enligt 61 om

skatt. Iuttagandeför ettanträffaskunnatharföljd inteiår avunder tre
landet. Iförtsharfordonet utdetkan attårligen urantal fall t.ex.antas

regeln i 61 §förgällerfem år. Detsammadock iVVavvaktarpraktiken
iavställdavaritfordonavregistreringmedgerstycketandra somavsom

behåll.ifinnssannolikt inteochårän tremer

Bemyndiganden7.1.16 m.m.

påmyndighetcentralegenskapiVVhuvudsakligenDet avär -
meddelabemyndiganderegeringens attharvägtrafikområdet som- skall denfallvissaI85BRK,behandlas ifrågori deföreskrifter som

RSVRPS,myndighetmed någonsamrådefterutövas annanrätten -
harmyndigheterdessafallandraidet ärmedan somGTSeller -

med VV.samrådefterföreskriftermeddelabemyndigande att
fordon,visstbestämmelser för ettBRK:sfrånundantagFrågor om

86VV,fordon prövasvissellerfordonstyp avviss avgruppenen
skallbeskattningsförhållandefordonetspåverkakanundantagetOm

iuppfattningolikaharmyndigheternaOmmed RSV.samrådaVV
enligtfårUndantagregeringen.tillhänskjutasskall dennafrågan,

föreliggerdetendastmedgesellerföreskrivasbestämmelse omdenna
medförenasfårundantaggällerVidareför det. attskälsynnerliga

villkor.särskilda

Förfaranderegler.177.1

skerBRKibehandlasochregistreringärenden rörI somsom
fall.enskiltiprövningfaktisk ettefterfalli mångabeslutsfattandet en

Örebrodirekt, ifall hos LänsrättenvissaiöverklagaskanbeslutSådana
§§.och 9594regeringen,fall hosandraiochlän

fattardatorndärförfarandemaskinelltdockfall skervissa ettI
prövningsärskildnågonförutsättningar, enavgivna utanefterbeslut

denförmöjlighet99§fallet. Ienskildadethandläggare ges enav
specifikbeslut isärskiltbegäraVVfall hos etti sådana enenskilde att

för begärantidsgränsNågonfordon. omvisstochfråga rör ettsom
intefall det äri dealltsåtillämpasBestämmelseninte.beslut anges

hosöverklagasfallavseddaibeslutVV:sbeslut.specifikafråga nuom
Örebro län.iLänsrätten
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Överklagandel 1 8 m.m..

När för bilregisterfrågoma fördes till ändradesansvaret VVöver även
ordningen för överklagande VV:s förvaltningsbeslut. De frågorav som
överklagas till domstol prövas Länsrätten inämntssom numera av
Örebro län. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten 94 §. Detta gäller främst olika beslut rörsom
registrering, första-tredje10 § styckena och beslut skallom vem som

införd i bilregistret till visst fordon, 54ägarevara som
Vissa de beslut fattarVV enligt BRK överklagas hosav som

regeringen, 95 Den ordningen gäller beslut i fråga till vilket slagom
fordon fordon eller fordonstyp skall höra 5 §, beslutettav som en om

föreskrifter registrering 10 fjärde§ stycket, beslut VV:srörom som
meddela föreskrifter i anslutningrätt till BRK 85 § beslutatt samt om

undantag från bestämmelserBRK:s 86 § första stycket.
frågorI uppbörd vissa avgifter beslutas föreskrifterrör isom av

Ävenanslutning till BRK:s bestämmelser RSV. RSV:s beslut i dessaav
fall överklagas hos regeringen 98 §.

VV:s beslut i vilken utformning registreringsskyltar skall till-om
handahållas för visst fordon får inte överklagas 99 § fjärde stycket.ett

7.2 Fordonskungörelsens bestämmelser om

typbesiktning och registrerings-
besiktning m.m.

7.2.1 Inledning

Bestämmelser fordons beskaffenhet och utrustning finns ifordons-om
kungörelsen 1972:595, FK. Den undersökning fordonsettav
beskaffenhet och utrustning första gången kan skegörssom genom
olika besiktning, nämligentyper av

typbesiktning,-
registreringsbesiktning,-
mopedbesiktning, eller-
exportvagnsbesiktning.-

fortlöpandeDen kontrollen fordons beskaffenhet ochettav
utrustning kan ske genom

kontrollbesiktning,-
flygande inspektion, eller-

-inspektion hos försäljare.
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fastställaskanbilregistretUppgifter för genom
ellertypbesiktning,-

registreringsbesiktning.-
vilkaförrättningar,särskildavidare vissafinnsDet typer genomav

föruppgiftergällakanfastställs.ändamål Detsärskildauppgifter för
fastställs exportvagns-exportvagnsförteckningen, genomsom

föreskrivetianordningviss ärfrågaellerbesiktning, att enomvara
förLämplighetenkopplingsbesiktning.fastställsvilketskick, engenom

lämplighetsbesiktning.fastställsfordonanvändningviss ett genomav
§VV 90övervakningbestämmelserfinnsHärutöver genomom

möjligtocksåFK. Det§polisman 101 ärövervakningochFK genom
kan intygaverkstadackrediterad attvidfordonfå provatett somatt en

FK.84 §vid provningenkravenuppfyllerfordonet a

Typbesiktning7.2.2

TypbesiktningFK.55-64finns itypbesiktningBestämmelser avom
sker försläpfordonmoped ochmotorcykel,fordon änannatett av

förutrustning ochochbeskaffenhet attfordonetsundersökning av
vidbilregistretiinskall förasenligt BRKuppgifterfastställa som

besiktigade.detfordonregisterföring typ somsammaavav
uppfyllerintedentypbesiktningenvidgodkännasfår intebilEn om

1481.bilavgasförordningen 1991ikraven :
Vad§.55besiktningsorganTypbesiktning utförs ett avsessomav

vissa1994:2043lagenibestämssådant närmaremed omett organ
fordonsområdet.påbesiktningsorgan

fordonEG-typgodkännandes.k.bestämmelser förSärskilda m.m.av
i § FK.finns 55 a

TillståndVV.typbesiktningutföratillstånd prövasFrågor att avom
ellerfordonmotordrivnariketitillverkare härlämnaskan av

tillverkaresådanaförgeneralagenterriket bosattaeller här isläpfordon
§.för det 56skälfinnsdetåterkallasTillstånden kan närutlandet.i

besiktningsorganhostypbesiktningfordon till görs ettAnmälan av
§.58

besiktnings-skalltypbesiktningen,vidgodkännsfordonetOm
innehållertypbeteckning, ettdettilldela somorganet en

fallflestai deochfabrikatfordonets samtordningsnummer typ,samt
fordonför registerBesiktningsorganen överårsmodell. somäven

deuppgiftertillockså VVoch lämnartypbeteckningtilldelats om
60 §.bilregistretiskall förasfordon som

efterintygutfärdafårtypbesiktningtilltillstånd ettharDen ensom
§.typintyg 62s.k.besiktning,sådan ett
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typintygNär utfärdas fordonför skall detett ett anses som om
fordonet har godkänts vid registreringsbesikming 63 §.

7.2.3 Registreringsbesiktning m.m.

I 36 § FK registreringsbesiktning skall ske. Sådan besiktningnäranges
skall i princip ske alla fordon, den fordonutom storaav grupp som
omfattas typgodkännande, nämligen fordon tillverkade iärav som
landet yrkesmässiga fordonstillverkare har tillstånd tillav som
typbesiktning, respektive fordon har förts in i landetsom av en
importör har tillstånd till typbesiktning.som

Registreringsbesiktning genomförs besilctningsorgan förett attav
identifiera fordonet, fastställa de uppgifter fordonet enligtom som
BRK skall föras in i bilregistret och för undersöka fordonetsatt
beskaffenhet och utrustning. För personbilar, motorcyklar,nya
mopeder klass och traktorerI medöverensstämmer EG-ettsom
typgodkännandeintyg, skall dock inte någon undersökning fordonetsav
beskaffenhet och utrustning ske.

bil,En inte EG-typgodkänd, får godkännas vid registrerings-ärsom
besiktningen endast den uppfyller kraven i bilavgasförordningenom
1991:1481.

För privatimporterade EU-godkända fordon, egentillverkade fordon
,fordon har avregistrerats och på skall registreras, f°arsamt nyttsom

registreringsbesiktningen, slutlig prövning sker, begränsas tillutan att
undersökning för identifiera fordonet och för fastställa övrigaatt att
uppgifter fordonets Jämför 6 kap. förslaget5 § tillom ursprung. l
förordning vägtrañkregister.om

princip fårI endast registrerade fordon registreringsbesiktigas, 37 §
FK.

Om fordon har godkänts vid registreringsbesiktning eller tagitsett
i typintyg och har fordonet därefter ändrats så det inte längreett attupp

med utförandet vid besiktningen elleröverensstämmer typintygetnär
utfärdades eller har fordonet i övrigt ändrats så dessatt
beskattningsförhållande påverkas, skall inom månad från detägaren en
ändringen skedde eller, fordonet avställt, inom vecka efter detärom en
avställningen upphörde, inställa fordonet för registreringsbesiktning.
Detta gäller inte fordonet inom angiven tid anmäls förom
avregistrering.

Bestämmelsen omfattar inte ändring endast innebärsom en
avvikelse hänföra till fordonets utstyrsel och inte påverkarär attsom
dess beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet och inte
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motorcykelfordonnågot motänheller utbyte annatmotor enav
38 § FK.överensstämmandeheltmed denna motorannan

sigvisarflygande inspektionkontrollbesiktning eller attviddetOm
ellerskall ASBsådantändrats påfordonet har sätt sagtsett nysssom

månadinomfordonetsförelägga ägareförrättningsmannen att en
sker inomdetta inteOmregistreringsbesiktning.tillfordonetinställa

tillkörförbud gällerfordonet. Ettkörförbud förinträderförelagd tid
kontrollbesiktning sker, 87 § FK.dess att ny -

bristersådanasig hakontrollbesiktning visar attfordon vidOm ett
meddelasdirektkörförbud inteochgodkännasinte kandet om

ochbristernaavhjälpafordonsägarenbesiktningsorganet attförelägger
§kontrollbesiktning 84förinställa fordonetviss tid påinom nyttatt

detinnebär intekörförbudfårfordon attförhållandetFK. Det att ett
eller avregistreras.ställs av

tillfordonetinställafordonsägareföreläggainte attkanVV nyenen
samband mediASBkanDäremotregistreringsbesiktning.

tillfordonetinställaföreläggakontrollbesiktningen ägaren att nyen
registreringsbesiktning.

anledningnågonfordonochfordonprivatimporteradeFör som av
genomgårfordonetkrävsregistrerasskalloch sedani landet attuppstår

registreringsbesiktning innanvidgodkännsochursprungskontrollen
registreras.kanfordonet

fordonsägarennormalfalletärende isådant attförGången ärett
registreringsbesiktning hosoch ettursprungskontrolltid förbeställer

anmälerochfordonetgodkännerBesiktningsorganetbesiktningsorgan.
meddelaroch VVFordonet registrerasregistrering.förtill VVfordonet
tilldelats.harfordonetregistreringsnummerdetbesiktningsorganet som

iuppgiftertekniskafordonetsinbesiktningsorganetdärefter förDagen
upphörandebegärafordonsägarenkandärpådagenFörstregistret. av

kommitdå harregistreringsskyltarnaförutsättningunderavställning, att
till handa.ägaren

körförbudAdministrativt7.2.4

tidföreskriveninomkontrollbesiktningtillställs infordon inteOm ett
efterkalendennånadenoch medfrånkörförbud för fordonetinträder

tillinställtsskulle hafordonetvilkenundermånad senastden
körförbudet.s.k. administrativadetbesiktning. Detta avser

f°arFordonetkontrollbesiktning sker.till dessgällerKörförbudet ny
reparationmedsambandomedelbartiprovkörningvidanvändasdock
reparationreparationsverkstad förtilllämpligafärd kortasteför vägoch

FK.stycketförsta§85besiktningsorganettilloch
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överväganden förslagoch8

fordonsregistreringenbeträffande

uttaladeutredningsdirektivenihuvuddrag: Detförslag iUtredningens
regelsystemeteffektiviseramodernisera ochförenkla,huvudsyftet att

vägtrafikregisterförordningtillförslagfram tillletthar ett somomen
fordonsregistreringen.delarför olikakapitelsärskildainnehåller av

innehållmateriellaförfattningarnasochförenklasFörfarandet anpassas
råder.verklighettill denochutvecklingsarbetetekniskatill VV:s som
uttryckshuvudregeln,enligtvägtrafikregistretRegistrering i är som

fordonbrukafåförutsättning för ettvägtrafikregister, attlageni enom
regeringenmyndighetdenellerRegeringentrafik i landet.i som

regeln.denundantag frånfår beslutabestämmer om
tillregistreringsbevis knyter ettbestämmelserNya anom
reglerarregistreringsbevisEG-direktivtillförslagföreliggande somom

innehållaskallregistreringsbevisuppgifter EG-anpassatvilka ett
innehålla.kanrespektive

förskattebestämmelsemaändringareventuellapåavvaktanI av
reglernaändringarsådanaendastföreslåsfordon omavnu

ochförståelsenökaförbehövsavställningsinstitutet attsom
hängerellerbestämmelsernasjälvatillgängligheten sammansomav

teknikutvecklingen.med
direktanmälan, ärellerdirektregistrering,Bestämmelserna somom

förordningentillförsanvända,valt övervi harden att omterm som
beskicknings-förskyltarbestämmelsernaliksomvägtrafikregister, om

föreslåsbådafordonsskyltar,personligarespektivefordon som
registreringsskylt.i definitioneninnefattas av

skalluppbyggnad,underFordonsanalysdatabasen, FAD, ärsom
bilprovningensfrånfordonenskildaavseendeuppgifterinnehålla

inspektioner. FADflygandepolisensfrånochkontrollbesiktningar
ochvägtrañkregistret utgörsjälvatillförfattningshänseendeiknyts

vägtrafikregistret.fordonsregisterdelen idelrättsligtdänned, sett, en av
avsnitt 14.registerinnehålletBeträffande se-

mjukasbevilja undantagVVbestämmelse rätt attDen upp,som ger
krävsDärtillundantag.medgeförräckaskallskälsärskildaså attatt
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emellertid kandet ske trafiksäkerheten.fara för frågaIatt utan om
undantag påverkar fordons beskattningsförhållande bör dockettsom

i fortsättningen krävas synnerliga skäl skall föreligga.även Krav påatt
samråd med Riksskatteverket fordonets beskattningsförhållandenom
påverkas behålls.

Bestämmelserna föreskriftsrätt försVV:s till förordningenöverom
vägtrafikregister ändringar i sak.störreutanom

generell det behövs förVV fastställarätt att, att ettges en om
fordons identifikationsuppgifter i samband med registreringen ettav
fordon i vägtrafikregistret, besluta registreringsbesiktning.om
Bestämmelsen in terrängtrafikkungörelseni och fordons-tas
kungörelsen komplement bestämmelsertill övriga reglerarsom som
förutsättningarna för besiktning fordon jfr avsnitt 19.av m.m.

8.1 Inledning

Vi har i föregående avsnitt beskrivit den nuvarande ordningennärmast
för fordonsregistreringen. samband medI detöversynen av
administrativa trafikregisterområdet har vi gått igenom de materiella
bestämmelser registreringen fordon och olika institutrörsom av som
hänger med den.samman

Vi har bakgrund tekniska utvecklingsarbeteVV:s strävatmot av
efter författningamas materiella innehåll till den verklighetatt anpassa

råder. i våra utredningsdirektiv uttalade huvudsyftetDet attsom
förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet framhar lett till

förslag till förordning vägtrafikregister innehållerett en om som
särskilda kapitel för ordningen för fordonsregistreringen.olika delar av

Bestämmelserna i den gällande har, framgår i detBRK somnu
föregående avsnitt fördelats mellan lag- och förordningsform.4se- -
Bestämmelserna har detaljeringsgrad och reglerar radstor enen
förhållanden i stället kan behandlas i form myndighets-som av
föreskrifter. Vilka materiella bestämmelser i detta samman-som avses
hang framgår nedan. det gäller bestämmelsernas ordningsföljdNär
dispositionen har vi funnit bärande skälinte några utöver smärreatt,
justeringar, ändra den kronologiska ordning gäller.som nu

Angående vilka uppgifter skall eller får registreras, dvs.som
nuvarande bilaga till avsnitt 14.l BRK, närmarese

kan här bilaga till tidigare vilkenDet 2 BRKnämnas att angav
myndighet uppgifterna fördessvarade för in i bilregistret.attsom
Sedan VV tagit för dessa frågor verket i principöver ansvaret svarar

för registerföringen.ensamt
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har behandlatvimateriella frågorolikadet följandeI tas somupp
områdetfrågorVissafordonsregistreringen.vad gäller större

i särskilda avsnitt.behandlas

fordonsregistreringen8.2 Närmare om

Allmänt8.2.1

förut-huvudregelnskall enligtvägtrafikregistretRegistrering i vara en
lagenframgåri landet, vilketfordon i trafikbrukasättning för att ett av

från den regeln.undantagf°ar meddelaRegeringenvägtrafikregister.om
för fordonsåsomanvändning fordonen,Undantag kan viss avavse

vissaeller förområdeninhägnadeendast inomanvändssom
gäller för fordondetundantagsärskilt fallsläpvagnar. Ett är somav

s.k.besiktningsorgan,till och frånlämpligabrukas kortaste väg ettsom
avtalad tid.bevis om

användsfordonochmilitära fordonvidare förUndantag görs som
fall.räddningskåren i vissaav

registrerade ifordonfall förockså i vissaUndantag ärgörs som
förordningeni dagtillämpassådana fordonland.något Förannat

tillfälligtföreslårSverige. Vivägtrafik iinternationelll987:27 attom
regleraslandetfordon här iutlandsregistreradebrukande genomav

vägtrafikregister, vidareförordningenbestämmelser isärskilda seom
avsnitt nedan.11

anmälanellerAnsökan8.2.2

enskildansökanefterfordonregistreringFrågor prövasett av enavom
anmälaneferregistreringsfrågormedan prövas av enperson,

förtullats.i landet harförts inharfordontullmyndighet sedan ett som
efterprövningenskerhar förtullatssådanafordonandraFör än som

ASBBilprovning,SvenskABfrån besiktningsorgananmälan ett --
registreringsbesiktning.vidgodkäntssedan fordonet har en

landetförs in ialla fordonstrykas underbörDet att enavsom
de EG-skall förtullas,EU-land ärickefrån oavsettprivatperson ett om

tullenordninglämpligocksådetinte. Då atttypgodkända eller är en
inte hanterasoch deregistreringtillanmäler sådana fordon att av

bilprovningen.besiktningsorganet
förbehållasböranmälanansökan och attUppdelningen

anmälermyndighetförfarandei ettunderstryka skillnaden när en
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faktiskt förhållande enskildedenoch ansökan själv kannär genom en
påverka skeendet.

harVi ställt frågan ansökan registrering behöver haoss om en om
skriftlig form enligt den terminologi används i §3t.ex.som
förvaltningsprocesslagen 1971:291: Ansökan ...skall ske skriftligen.

ansöknings- eller besvärshandling från enskildEn skallen vara
egenhändigt undertecknad honom eller hans ombud.av

Vi den skriftliga formen i sig viss säkerhet föratt attmenar ger en
avsändaren den han finnssig detär attsom uppger vara genom en
urkund härrör från viss bestämd skriftliga formenDensom en person.
bör därför behållas bevishänseendei och skydd förettsom
fordonsägaren obehöriga anmälningar till fordonsregistret kap.6mot

förslaget till förordning vägtrafikregister.6 § om
Ännu så länge kan alltså ansökan inte via eftersomInternet,görasen

säkerheten inte kan dvs. kan intedet med säkerhetgaranteras,
fastställas har anmälan. dockDet pågår på olika håll-säntvem som en
enligt uppgift bl.a. andra nordiskai några de länderna- arbete medav

säkra s.k. digitala vilka avsändaren kansignaturer,att genom
identifieras.

Vilka uppgifter skall lämnas till i olika fall iVVsom anges
förordningen, nämligen beträffande identitetsuppgifter ochägaren
beträffande fordon uppgifterdet ansökan de behövssom en avser som
för fordonet skall säkert identifieras. detaljeradekunna Meratt
bestämmelser bör, det behövs, meddelas VV.om av

uttryckliga kravet bevis trafikförsäkring skall in,Det att ett gesom
den uppgiften inte redan framgår registret, bör särskilt.om av anges
finns fortfarande, antal s.k. fritidsombudnämligen enligt VV,Det ett
tecknar trafikförsäkringar. de fall dessa inte anslutna till denI ärsom

direktregistreringsrutinen registrerings.k. ombesörjer anmälanutan om
sända ansökan till har kravet på bevisVV,att attgenom ge omen

trafikförsäkring praktisk betydelse.en
uppgifterna tillRättsföljden de efterfrågade lämnas VV är attattav

fordonet tilldelas registreringsnummer ochregistreras, fordonetatt ett
registreringsbevis utfärdas.att ett

Registreringsbeviset8.2.3

registreringsbevis uppgifter fordonetinnehåller de tekniskaEtt om som
behövs vid användning eller vid kontroll fordonet och unikenav
behörighetskod. delar. första delen deDet består två Den avserav
tekniska uppgifter finns registrerade, såsom uppgifter omsom

fordonetsbesiktningsregler, fordonsskatteperioder, användningssätt,
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anmälan till registrerings-delenandraDenstatus avserm.m.
registeruppgiftnågonmyndigheten ägarbyte och avregistrering. Närom

bevis kap.ändras skrivs 7 2-3 §§.ett utnytt
registreringsbeviset utvecklas kontinuerligt,formen förDen yttre

viatekniken med anmälanför det till denbl.a. att nyaanpassa
datakommunicering,telefon, formtonvalssignalerande är en avsom

bildfångst.och digital bildhantering
förinom arbeteavsnitt 3 pågår EUseSom attnämnts ettovan

motorfordon ochregistreringsbevis förrådsdirektivkunna ettanta om
innehållerslutligsläpfordon. Direktivförslaget KOM97 248deras

registrerings-vilka uppgifter EG-anpassatdels bestämmelser ettom
innehålla.vilka uppgifter det kan Ett EU-skall innehålla, delsbevis

tvåutformasregistreringsbevis kommer separataattanpassat som
avregistreringägarbyte ochföretes vid anmälanhandlingar, omen som

upphörandeavställning,för anmälanoch rapportdel avomen
förfalskningsskydd.effektivtHandlingen f°aravställning ettm.m.

vi föreslår anknyterregistreringsbevisetbestämmelserDe somom
innehåll.direktivförslagetstill

skallfordonsuppgifter intefall besluta vissakan i dag i vissaVV att
skallhandling, ocksåregistreringsbeviset ii separatutan somenanges

sådan handling kanstycket BRK. Eni fordonet andramedföras 73 §
manuellt ifyllt.registreringsunderlag från ASB, Detha formen ettav

antalgällerfordon för vilkafrämstsig här ett stortrör tungaom
själva bilregistret. Vi harregistreras itekniska uppgifter, inte kansom

sådanaordning förändradfunnit anledning föreslå någoninte
föreskrifter härommeddelabehövs kunnahandlingar. bör detVV om

verkställighetsföreskriñer.bemyndigandet meddelastödmed attav
skallregistreringsbevisetdag krav påGenerellt gäller i attett

tillmöjlighetBakgrunden till det kravetmedföras vid färd. är att ge
i dag saknasframhåller detsidapolisenskontroll på Från attväg. man
skullekontrollsystem,fungerande datoriserat göraheltett som

särskildainnehållakan ocksåöverflödigt. Bevisetmedförandet
viktaxelbelastning,fordon,uppgifter tungt t.ex.ett somm.m.omom

släp kopplasöverlast,för bestämmelserhar betydelse när ettt.ex.om
kandär har Detdragbil denpå på än startat.transportenortannanen en

innehållakan ocksåtillgång till beviset.ha Dettadå värde attvara av
påmeddelad dispens. Kravetavseendeuppgift i någotom en

förordningen.till denmedförande förs därför över nya

Vâgtralikregistrering1998:162SOU18-612111
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Allmänt registreringsskyltar8.2.4 om

Nuvarande bestämmelser fordons registreringsskyltar förs principiom
till den förordningen. Någon ändring föreslås inte beträffandeöver nya

skyltamas antal och placering eller i fråga undantag demrörom som
kap.7 5-8 §§.
Vissa förs till verkställighetsnivådetaljbestämmelser ned och

föreskriftsrätten förföljer det allmänna bemyndigandet VV i 21 kap.av
meddela verkställighetsföreskrifter.att

framhållas för diskussionerkan i det här sammanhanget VVDet att
framtidenmed besiktningsorganet i skallASB överatt taom

hanteringen avseende vilken skylt visst fordon skall med.ett utrustas
Besiktningsorganet skulle i samband med eller registrerings-typ-
besiktningen därvid till anmäla skylttypVV rätt m.m.

kan vidare anmärkas vissa förhållanden regleras iDet BRKatt som
regleras fördärigenom VV:sEG-rätten,även som anger ramarnaav

sådana bestämmelserhandlingsutrymme. Vi har dragit slutsatsen att
kan föras verkställighetsnivå, eftersom efterlevnadenned till
kontrolleras EG-rätten.genom

straffsanktioneradeVissa skyltbestämmelsema i dag ochärav
föreslås förbli så i fortsättningen, exempelvis förbudetäven attmot

återfinns iplacera last registreringsskylten skyms. regelså Sammaatt
dag i kap. trafikförordningen 1998:1276, med3 78 §även en

hänger medstraffsanktion i kap. bestämmelsen14 3 Den samman
reglering fordonsregistreringen och den bör därförövrig rörsom

återfinnas i anslutning till bestämmelserna registreringsskyltar. Denom
bestämmelsen bör därför utgå.senare

straffbestämmelsema i avsnittSe beträffande 17.närmare

Taxiskylt8.2.5

gul T efter registreringsnumret. Någots.k. taxiskylt har bokstavenEn
Anledningen tillför kontrollmärke finns därför inte. Tattutrymme ett

för särskilja den gulainfördes såvitt har kunnat delsvi utröna, attvar,
skylten, också gul medtaxiskylten från den provisoriska är svartsom

kunde skedels för försvåra förfalskning atttext, att annars genomsom
värdet haeller måla vit skylt gul. Vi har övervägt attom avspraya en

kontrollmärke taxiskylt ha särskiljandepåäven är större änett att etten
kontrollmärkeFrån polisen har dock strukits under behovetT. att ettav

Beträffande taxifordon kanhär inte från kontrollsynpunkt.är stort
kontroll rad uppgifteraktuella uppgifter fås via data och sådan av enen
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Vifinns på fordonet.kontrollmärkegiltigtskemåste även ettom
ordning kap. §.dagens 7 9därför ändring iföreslår inte någon

medskall försettinte längrefordon anledningnågonNär ett varaav
skyltarna.tillbaka Iskyldig lämnataxiskyltargula är ägaren att

gulain sinfordonsägaren lämnarförfarandet till såpraktiken går att
uppgifteninför i bilregistretLänsstyrelsentill länsstyrelsen.taxiskylt

alltsåtaxifordon ochskall användaslängrefordonet inteatt somom
itill uttryckskylt. kommersärskild Dettaskall hainte en

författningsförslaget kap. 10 §.7
1998:490 haryrkestrafiklagenkap.det i 6 8 §kanDet nämnas att

handför polismanbestämmelseförts in rätt att ta omenomen
finnas påskallinte längreexempelvis sådanai vissa fall,taxiskyltar när

fordonet.
bestämmelsesärskildocksåinnehållerFörordningsförslaget omen

fordon.ägarförhållanden förändradevidmed taxiskyltarförfarandet ett
kap. 6 §.vägtrafikregistret 10Uppgiften förs då också in i

provisoriska skyltarErsättningsskyltar och8.2.6

innehåller förduplettskyltar ochbestämmelser för s.k.BRK separata
förtsförenklingsskälbestämmelser harprovisoriska skyltar. Dessa av

förslag.i vårtsamman
skyltansökandagskall ihuvudregelnEnligt en nyomen

hosocksåkanAnsökanhos VV. görasduplettskylt göras
provisoriskansökanmedsker i sambanddetpolismyndighet, om enom

ifyllafordonsägarenf°arpolisenansökan hosVidskylt. en
tillanledningenuppgifter, såsomradoch lämnaansökningsblankett en

ansökanordinarie skylten Endenmedvad har häntansökan, osv.som
telefon.och kanhelt formlöst görassker däremothos VV per
polisenfår frånheller. VVinteefterfrågastill anmälanAnledningen

Efterbilregistret.den iregistrerarskylt ochansökanuppgift om nyom
transaktion ipolisenpolismyndighetenansökan hos gör enen

skylt.beställningbilregistret avom
tvåfordonsägarenför§§ll-l6förslag 7 kap.Enligt vårt ges

ellerhosantingen VVskylt,ansökanalternativ vidlikvärdiga nyom
använda ivi valtdenErsättningsskylt,polisen. atthos är term somsom

skyltlikadanfrågadetindikerarduplettskylt,stället för äratt om en ny
anledningnågonskyltenden gamladen gamla. Omersätter avsom

förstöras.skall dendyker igenupp
hosskyltaransökadock endastfårförareFordonets om

polismyndigheten.



l
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förhållandenPolismyndigheten skall vissa rörrapportera som
gäller skyltarna i något fall harregistreringsskyltama till VV. Detta när

ersättningsskyltar har gjorts ochtagits hand, ansökan närnärom omen
Uppgiften provisoriskaprovisoriska skyltar har lämnats ut. attom
för avgiftsdebitering jfrskyltar har lämnats har betydelse VV:sut

avsnitt där vi behandlar avgifter.18
försetts med provisoriskaframhållas fordon harbörDet att ett som

dessskyltar endast tillregistreringsskyltar får brukas med sådana att
ersättningsskyltar har lämnats ut.

Avställning8.2.7

fordon i principfå trafik landet skallbrukas i iFör ettatt vara
fordonsskattelagenFordonsskatt enligtregistrerat och inte avställt. tas

ieller bör registreradeför fordon1988:327, FSL, ärut varasom
betalas för skatte-avställda. Fordonsskattenbilregistret och inte ärsom

skatteperioderskatteår beståri vissa fall skatteperiod.år eller Ett treav
betalasFordonsskatten skall i regelvardera omfattar fyra månader.som

Slutsiffran i fordonetsföre ingången skatteår.under månaden ettav
skatteperiodeller börjar.skatteårregisteringsnummer näravgör ett en

det nuvarandeanvändas i trafik ifordon inte skallFör gessom
fordonet ochställamöjlighetfordonsregistreringssystemet att aven

fordonet avställt.tidundvika skattedebitering för dendärmed ärsom
åkerierbilhandeln ochanvänds främstAvställningsinstitutet av av

ställer rutinmässigtBilhandelnyrkesmässiga trafiken.inom den av
Även ställamöjlighetenutnyttjarbyts in. privatpersonerfordon attsom

delanvänds endastsäsongsfordonexempelvis s.k.fordon, en avsomav
År fordonsskatt. Underåterbetalningar1996 gjordes 582 375året. av

cirkai bilregistretgenomfördesaugusti 1998septembertiden 1997 -
och 000Bil-Svar 124avställningar, 204 000628 000 genomvarav

tidsperiod gjordesUnderdirektregistreringsrutinen. sammagenom
avställning, 189 000upphörandecirka 000 anmälan542 varavom av

direktregistrering.Bil-Svar och 00093 genomgenom
år,avställdabrukarantal fordon, cirka 372 000, änEtt ettmervara

hobbyfordon.demfordon. antallångtidsavställda Etts.k. ärstort av
betydelseekonomiskharavställningssystemetSamtidigt storensom

mycketdet enligt VVåkeribranschenför bil- ochfrämst storatar
föri anspråk staten.resurser

finns det,fordonsskattenförenkla hanteringensjälvaFör att somav
skullelångtgåendealternativa gå. Detdet, fleravi mestvägar attser

avställning fordon,tillmöjlighetengivetvis helt slopaatt menavvara
antaletandra begränsatänkbart påskulle ocksådet sättattvara
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erlagdåterbetalaendastkunna skeskulleavställningar. Detta attgenom
tid.minsta Envissvarit avställtfordonet harfordonsskatt enom
kronorunderskattebelopp 25finns redan i dagbegränsning attgenom
den tidutökaskullealternativåterbetalas 57 §.inte Ett attannat vara

månad tilldagtillbaka, från ibetalasinbetald intevilken skattunder en
månader.kanske tre

har i1996:37dir.Fi 1996:11,Trafikbeskattningsutredningen
lätta ochför bådebeskattningsamladevägtrafikensuppdrag överatt se

skall1998:92ochdir.tilläggsdirektiv 1998:7Enligtfordon.tunga
UtredningenFSL.tekniskbl.a. ocksåutredningen översyngöra aven

1999.arbete den 31skall redovisa sitt mars
förbetydelseavgörandeheltbestämmelserFSL:s är av

samråd medefterVi harregistreringsbestämmelsema.utformningen av
meddettillkommit framTrañkbeskattningsutredningen ettatt

erlagd skatt saknasåterbetalningtillåterfordonsskattesystem avsom
deförenklagenomgripande sättförutsättningar på ettatt mera

Eventuellafordon.avställningbestämmelsernamateriella rör avsom
vilket i sinfordonsbeskattningen,stället turrationaliseringar får i avse

fordonsregistreringen.återverkar på
tillprincipdärför iinskränker sigföreslårviändringarDe som

självatillgänglighetenochförståelsenför ökabehövssådana att avsom
ocksåhängerändringarVissaförfattningsbestämmelsema. samman

hurefterbestämmelsernadelatVi harteknikutvecklingen.med upp
till.faktisktförfarandet går

registreringen,ställs vidfordondag såpraktiken det iI att ettär av
fordongäller delshuvudregel. Detregistreringenvidavställningdvs. är
vilketregistreringenefterregistreringsbesiktningskall genomgåsom

vilka deförfordonförregistrering, delsföroegentligt kallasnågot
till VV.kommitharskall in inteuppgifterochhandlingar gessom

majoritet.överväldigandealltsåfordonDenna utgör engrupp
efteromedelbartfordonetundantagsfall begär ägaren attI rena

inte någotskekan dåoch dettatrafikiskall fåregistreringen tas om
föreligger.handlingarsaknadehinder i form av

eller kortarelängreföri trafiktagitsfordon väl harSedan ett en
sådan begäranbegäran. Enpåställasdet sedanperiod kan ägarensav

dagdatakommunicering iviahuvudregelnenligtkan göras
registreringsbevis. Omfordonetspåskriftligentonvalssignalering eller

anmälanfordonetkontrollmärke förgiltigt ärfinnsdet omett en
denuppgift delsinfåttharfullständig förrän VVavställning inte om

delsbort,skrapasytskiktmärketsframträderkod omomsom
behörighetskod.unikaregistreringsbevisets

samlasÖvriga godtas,ocksåbörfordonställa ettsätt att menav
vidgodtasanmälaandrainnebördbestämmelse sätt attunder attaven
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särskilda skäl. Härmed exempelvis möjligheten till VV sändaattavses
in själva registreringsskylten med kontrollmärket. fallDe avställningav
där märket förstörts vid skrapningen ytskiktet omfattas också. Detav
bör liksom hittills finnas möjlighet ställa fordon haratt ettav som
frånhänts brott, krav på registreringsskylt,ägaren ett utan attgenom

Ävenkontrollmärke eller uppgifter koder har kommit in. dennaom
situation omfattas nämnda bestämmelse.av

Avställningstiden bör, liksom frånräknas och med den dag dånu,
fullständig anmälan avställning kom in till avställningVV. Om ien om

samband med ägarbyte, nedan.se
Vid och påställning ställer fordonet fördag VV denav- samma av

dagen, fordonet föri mening skattepliktigt dag,FSL:särmen samma
eftersom fordonet i trafik del dag. Vi har denmotanses vara av en
bakgrunden anmälan avställning och anmälanövervägt om en om en

avställningens upphörande inte borde kunna ske dag,om samma men
för inte det inskränka möjligheten till avställning.på sättetstannat att

kontrollmärket har förstörts8.2.8 Intyg attom

kunna ställa fordon tidigare krävts självaFör har detatt ett attav
funnitskontrollmärket har in till de fall kontrollmärket inte iVV. Igetts

behåll har särskilt intyg kunnat utfärdas i stället. har utfärdatsIntygett
besiktningsorgan eller den innehar saluvagnslicens dvs.ettav av som -

i princip bilhandeln och har fått endast sådant fordonettavse som-
isaluhållits licensinnehavaren. ordning fungerar dagDennaav

skrapmodell,parallellt med med kontrollmärkensystemet av se ovan.
försäkringsanstalt,Vägverket får i dag också medge att en som

fordonmeddelar motorfordonsförsäkring, utfärda i frågafår intygen om
skadefall. i föreskrift frånhar lösts in i samband med VV harsom en

förekommande70-talet lämnat medgivande till samtliga då
försäkringsbolag utfärda sådana intyg.att

hardet utfärdade besiktningsorgan viNär gäller intyg ettav
utfärdadesinhämtat det hos under åren och endastASB 1996 1997att

jämföras med det totala antalet176 respektive intyg. kan104 Detta
februariavställningar, under tiden maj till och med 19981997som

Avställning.uppgick till totalt cirka jfr under 8.2.7628 000 ovan
rutiner avseende avställnings-Som anpassning till modernareen

hanteringen förfarandet medoch efter hörande föreslår viVV attav
sådana särskilda intyg avskaffas.
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ägarbytesamband medAvställning i8.2.9

deluppmärksammats påunder handfrånVi har VV en
iavställninganmälanfall görshandläggningsproblem i de omen

inteförfogarFordonsägarenfordon bytersamband med ägare.ettatt
dagdenägarbyte registrerasmedanavställningsdatum, ettöver somper

framhar förti anmälan. VVoch/eller köparesäljare att enavanges
samtidigt.skeravställningägarbyte ochfall dåbör ske isamordning

bådaägarbytet ochkonsekvensdåAvställningen bör avenses som
därförföreslårVidatum.frånbör räknashändelserna ensamma

sådana fall.förfara iskallhur VVbestämmelseuttrycklig som anger
anmälansamtidigt medavställninganmälanOm görs omenomen

dag dåmed denochräknas frånavställningenskallägarbyte
idettadelsdockFörutsättningenäganderätten gick är attöver. anges

från detveckatillanmälan VVdels inom attanmälan, görsatt en
anmälan.förstipulerade tidendendvs. inomgickäganderätten över,

fordonavställtbrukalO Rätt8.2. ettatt

får skedetden månbrukas och i ärprincip intefordon får iavställtEtt
med stödsåsomsärskilda kömingar,vissatillbrukandet begränsat av

tilllämpligafärdoch för kortastenedan vägsaluvagnsregistrering se
ibestämmelserna BRKnuvarandebesiktningsorgan. Defrånoch ett

ändringar.materiellaförordningentill denförs utanöver nya

avställningUpphörande8.2.1 l av

fordonsägarenanmälerskall upphörafordonavställningenNär ettav
Även anmälan kansådan görastillförhållande VV.detta pernumeraen

intedetdärvid in,skalltrafikförsäkringbevistelefon. Ett avomgesom
uppgiftenfall försflestafinns. deredansådan Iframgårregistret att en

registret automatisktiförsäkring in etttecknad genomom en
vid byteexempelvisfall,vissadock iförsäkringsbolag. kanDet av

uppgiften når VV.dröja innanägarbyte,eller vidförsäkringsbolag
upphöraskallavställningenförregistreringsbesiktning krävsNär att

gällande 36 §följande jfrbeskrivas påärendei sättkan gången ett nu
avställningupphörande görsanmälanfemte stycket BRK. En avom

harfordonetfår upphöraavställningen närbeslutartill VV, attsom
villkoratkanregistreringsbesiktning. Detta ettvidgodkänts ses som

kontrollmärke,besiktningsorganetfall lämnarsådant ut ettbeslut. I ett
registrerings-godkändadirekt.brukas Denkanfordonetså att
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besiktningen och de uppgifter förasskall i vägtrafikregistretsom
lämnas besiktningsorganet till registrerarVV, avställningenattav som
upphört från den dag fordonet godkändes vid registreringsbesiktningen.
Fordonsskatt debiteras fråndärmed och med den dag upphörandet av
avställningen sker.

När avställningen har upphört utfärdar s.k. bevisVV ett om
avställnings upphörande. Fordonet kan därefter brukas viss tid ien -
praktiken veckor fordonsskatt eller registerhållnings-tre utan att-
avgift har betalats.

Beviset bör i framtiden kunna med kod,ersättas en som
fordonsägaren får telefon i samband med anmälanper en om
påställning. Vi har dock från polisen fått datakommunikationenveta att
med registret vid kontroll på inte till fullo utbyggd-väg ännu är
mobila terminaler saknas i utsträckning och de befintliga harännu stor
inte tillräcklig kapacitet och beviset därför fortfarande fylleratt en
praktiskt viktig funktion. Beviset bör därför behållas tills vidare.

8.2. ,Kontrollmärken12

kontrollmärkeEtt utfärdas för registrerat fordon förutsättningunderett
fordonet inte avställt, det finns gällande trafikförsäkringäratt att en

och skatten för fordonet har betalats in, dvs. brukandeförbud inteatt att
råder för fordonet eller körförbud inte har meddelats.att

Systemet med kontrolhnärken utvecklas fortlöpande. Själva
kontrollmärkesordningen fungerar dock så det och vi harär avsettsom
därför inte funnit anledning föreslå förändringarnågra i detatt
grundläggande Vi har dock försökt bestämmelser-systemet. att anpassa

till den tekniska utvecklingen öka bestämmelsemasutan attna
detaljeringsgrad. bestämmelser kontrollmärken får, i denNärmare om
mån det behövs, utfärdas VV.av

Tabellen inställelsemånad 29 § BRK central förärsom anger
kontrollmärkessystemet. utfärdas fordonkontrollmärke för sedanEtt ett
fordonsskatt och registerhållningsavgift har betalats in. Fordon ärsom
skattebefriade har kontrollmärke med siffra hade haftden de deom
hade varit skattepliktiga.

För bestämmelserna lättillgängliga har vi delat demgöraatt mer upp
efter prövning uçfärdande, kap. giltighetstid9 1-5 §§, respektive
giltighet, 9 kap. Vidare har vi uttryckligen6-11 §§. angett att
kontrollmärken delas i ordinarie tillfälligarespektive
kontrollmärken.

tillfälligtEtt kontrollmärke giltigt i veckor, dvs. gäller tilldetär tre
utgången den kalendermånad då fordonsskatten skall betalas.senastav
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Nationalitetsmärke8.2. 13

densedan11avsnittvägtrafik se ärWienkonventionen närmareom
innehållerKonventionenSverige.bindande för1986juli26

nationalitetsmärke påhaskyldighetenbl.a.bestämmelser ettattom
ihärombestämmelsesärskildiuttrycktillkommerfordonet. Detta en

reglerarbestämmelse 48 §BRK:sförtjänarBRK. Det nämnas attatt
haSverigeiregistreradefordonför ärskyldigheten att som

skyldighetmotsvarandemedanutomlands,vid färdnationalitetsmärke
förordningenföljeri Sverigevid färdfordonutlandsregistreradeför av

Sverige.vägtrafik iinternationellfordon i1987:27 om
2411/98EGförordningrådetsantagitsinom EUNyligen har avnr

inomtrafikgällervaderkännande1998novemberden 3 om
vilkenimedlemsstatdenförnationalitetsmärkegemenskapen av

registrerade. Imotorfordontill äroch släpvagnarmotorfordon
sitttrafik påförmedlemsstater,deföreskrivsförordningen att som

registrerade ifordon ärkräverterritorium annanenatt som
skall erkännanationalitetsmärke,medförseddaskallmedlemsstat vara

användas.kommitalltmermärke,sådant atttypäven somavnyareen
vänsterkant,registreringsskyltenspåfältblåttpå somMärket sätts ett

stjärnor.tolv gulaEuropaflaggansinnehållerockså
till denförsBRKi överbestämmelsengrundläggandeDen

medan§,kap. 129vägtrafikregisterförordningenföreslagna om
under VV:sfallerutformningmärketsdetaljregleringen m.m.om

Även de förverkställighetsföreskrifter.meddelabemyndigande att
ibestämmelsernakorresponderandefordonutlandsregistrerade

vägtrafikregisterförordningentillförs1987:27förordningen över om
kap. 10 §.16

öklassmärkningMilj148.2.

skallmärkesärskilt sättasbestämmelseinnehåller ettBRK somomen
Regleringenmiljöklassen.aktuelladenutvisaochfordonvissapå tunga

bilavgas-iåterfinnsmiljöklasseriindelningensjälva m.m.av
låta ävendärförhar övervägtVi att1991:1481.förordningen

Vi harförordningen.i denfinnasmiljöklassmärkningbestämmelsen om
utmärkningenbestämmelseralla rörsamlaför avdock attstannat som

13 §.9 kap.vägtrafikregisterförordningenifordon om
denföreskrifter närmareutfärdahittillsfår liksomVV om

märketutformningen m.m.av
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Ändrade8.2.15 äganderättsförhållanden

En överlåtelse fordon skall i dag anmälas till VV veckainomettav en
från förvärvet. Anmälan skall skriftligen fordonetspågöras
registreringsbevis och dagen för äganderättens övergång skall anges.
Ännu har inte den tekniska utvecklingen kommit så långt att en
datamässigt Överförd anmälan kan godtas, eftersom avsändaren inte
med säkerhet kan fastställas jämför vad vi s.k.nämntovan om-
digitala signaturer, avsnitt 8.2.2.

Det fordonets enligt det ägarbegreppetär skallägare gängse som
registreras. Registreringsmyndigheten kontrollerar dock inte de
bakomliggande förhållandena, dvs. vederbörande verkligen är ägareom
i juridisk civilrättslig mening.

Vi har inte funnit anledning ändra det förhållandet såvälatt att
säljare köpare skyldiga anmäla ägarbyte har skett.är att att ettsom

detAtt för fordon har förvärvats kreditköp medett som genom
förbehåll återtaganderätt avbetalningsköp eller innehas medom som
nyttjanderätt för bestämd tid minst år leasing får registrerasetten om

äganderättsövergång först sedan den har återtaganderättenen som
respektive leasegivaren har sig anmälan framgår våraöveryttrat av
överväganden i avsnitt 12.

I antal fall anmäls övergång äganderätten tillett stort etten av
fordon kortare eller längre tid efter den stipulerade tidsfristen fören
anmälan. Under oktober månad 1995 registrerades 21 300t.ex.
retroaktiva ägarbyten med överlåtelsedag vecka och mindreänmer en

månad tillbaka. Vid tidpunkt registreradesän 2 100en samma
ägarbyten mellan och åtta månader gamla l 100samtsom var en
ägarbyten äldre åtta månader. Motsvarande siffror föränsom var
oktober 1996 19 850, 2 350 och 900. de allra flesta fallI uppstårvar
inte några problem vid sådan registrering.

straffansvarEtt penningböter finns för det fall inte anmälanen- -
inom den stipulerade tiden 90 § BRK. Vi har ställt frågangörs oss om

det lämpligt behålla den sanktionen, inte minst bakgrundär att mot av
det samhällsintresse ha korrekta uppgifter iäratt ett att

vägtrafikregistret. Vi har för föreslå anmälningsfristenstannat att att
kan behållas föreslår samtidigt sanktionen bort.att tasmen -
Straffbestämmelsema behandlas i avsnitt 17.

Det kan här också det, förutom registret undernämnas att att en
mellantid utvisar felaktiga uppgifter, det vid retroaktiva ägarbyten kan
uppstå s.k. oförsäkradperiod för fordonet. Trañkförsälcrings-en
föreningen, TFF, består samtliga trafikförsäkringsbolag,som av svarar
för skador sker oförsäkradepå fordon. fordon vidOm någonettsom
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avseddavgift,TFF är atttrafikförsäkringsaknartidpunkt uttar somen
skadefall.sådanakostnader förtäcka TFF:s

oförsäkradperioderÄven medolägenhetemabeaktandemed av
förtidsgränsinföra någonlämpligt attintevi det attatt voremenar

registret.iägarbytenretroaktivaregistrera

adressändringochNamn-8.2.l6

deVVunderrättaskyldighetharRSV, attRiksskatteverket, omen
1995:743lagenenligtaviseringsregistretiändringar om

betydelseskatteregistretcentrala ärdeteller iaviseringsregister avsom
frånaviseringAutomatiskBRK.jfr 84 §förda registrende VVför av

folkbokförda.allabeträffandetill ärsker VVRSV som
eller adressändrarfordonsägaredeniåläggs BRKdagI namnsom

korrigeringförtill VVändringenanmälaskriftligen avatt
landetisamtligaaviseringRSV:sEftersomregisteruppgiftema. avser

beträffandeanmälningsskyldighetenkanfolkbokförda namn-personer
harfolkbokförd. Viintedentillinskränkas äradressändringoch som

härefter.regleringenanpassat
ibetänkande skall personnumrethåll i dettapåframgårSåsom annat

samordnings-s.k.ochfolkbokföringmed ettförknippasfortsättningen
folkbokförd,intedenför äranvändasställeti ovansesomnummer

avsnitt 6.3.3.
finnasfallvissadet ifordon kanjuridisk äger ettFör person somen

aktuelltkanavvikande adress. Dettaanmälabehov omvaraattett enav
såjuridiskinteñlial ärdisponerasfordonet personegenensomav en

tilldelarVVadressfilialenstilldirektskickasförsändelser osv.att
bör iskyldighetEnidentifikationsnummer.särskiltfilialendärvid ett

adressändring.anmäladennaåliggafallsådana att

Ändrad fordonvissaanvändning8.2.17 somav
och/ellerbesiktnings-påverkar

beskattningsförhållandena
olikaförföljderfådetändras kananvändningssättfordonsvissaOm

kananvändningenändradeberoende härav. Denförhållanden ärsom
dessellerfordonetförbesiktningsförhållandenapåverkanavse en

motorredskap,traktorer,gäller tungabeskattningsförhållanden. Detta
och släpvagnar.terrängvagnar

påverkas.förhållandenanämndadebådakansläpvagnarfrågaI om
bil,drassläpvagnenbesiktningspliktnämligenföreligger enavDet om
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inte den dras traktor. Användningssättet för släpvagnenmen om av en
påverkar också förutsättningarna för skatteuttaget.

TrafikbeskatmingsutredningensI uppdrag jämför liggerovan- -
FSL:s bestämmelser ochäven vilkaatt över förbättringarövervägase

förenklingaroch kan i skattesystemet tilläggsdir. 1998:7.görassom
Bland områden i det sammanhangetnämns särskiltärsom
bestämmelserna traktorer, motorredskap, ochterrängvagnartungaom
släpvagnar.

Såvitt vi kan förstå skulle förenkling kunna gå på införaut atten en
schabloniserad beskattning för vissa dessa fordonstyper. Ettmer av

fordons användningssätt skulle då inte få någon effekt i
skattehänseende och därmed skulle inte längre krävas vissa i dagatt
särskilt angivna uppgifter fordonen registreras i vägtrañkregistret. Iom
avvaktan på sådana förenklingar kan komma införas iatt att
fordonsskattehänseende förs de bestämmelser anmälan vidrörsom
ändrad användning registrerat fordon tills vidare med i sakettav
oförändrat innehåll till förordningen vägtrafikregister.över om

I VV:s redovisning regeringsuppdrag införandetavseendeettav av
EU:s s.k. maskindirektiv jämför avsnitt 5.3 tillovan- -
fordonskungörelsens tillämpningsområde1972:595 föreslår verket att
fordonskategoriema motorredskap och terrängmotorfordon medersätts

begrepp, mobil maskin. Förslaget har inte kunnat beaktas här.ett nytt

8.2. 8 Avregistrering1

fordonEtt avregistreras, dvs. avanmäls i registreringshänseende, efter
skriftlig anmälan från fordonets under vissa i författningenägareen

angivna förutsättningar. gällerDetta visar fordonet harägaren attom
förstörts eller någon åtgärd har vidtagits, detatt görannan som
sannolikt fordonet inte längre kommer brukas i trafik.att att

fordonEtt får avregistreras också fordonet ändras så det inteattom
längre hänföra till registreringspliktigt fordonsslag ellerär att ett om
fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret se närmare
avsnitt 19.

Vidare får avregistrering ske det visas fordonet varaktigt harattom
förts landet eller fordonet har frånhänts brottut ägarenur om genom
och det inte har kommit till inom två år därefter.rätta

De beskrivna fallen avregistrering sker i regel med ettnu av
underlag intyg från fordonsägare, polis och/eller försäkringsbolagettav

fordonet inklusive registreringsskyltama inte finns i behåll.attom
En anmälan avregistrering inte gjord förrän fordonetsom anses

registreringsskyltar har lämnats till VV. gäller dock inte detDetta om
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tagitsharregistreringsskyltarnaframgår ävenskrotningsintyget attav
nämligenpersonbilarfårnormalfalletskrotning. Ihand förom

bilskrotnings-enligts.k. skrotningsintjøgendastavregistreras ettom
anmälan.medin tillsammanslämnatshar1975:343lagen

uppgifterna iförVVregistreringsmyndighet har attettSom ansvar
förmöjlighetdärför förtsharDetkorrekta.bilregistret är en

avregistrerainitiativsyfte påregistervårdande egetimyndigheten att
administrativs.k.behåll,ifinnsinteuppenbartfordon som

avregistrering.
tillkomstenvidinfördesavregistreringadministrativ avInstitutet

1973under årgenomfördesdärmedsambandIgällande BRK.den nu
År 1988dataregister.centralttillfordonsregistret ettomläggning aven

000200drygtberörderegistret,rensninggjordes större somaven
totaltskettavregistreringadministrativhar1990årSedan avfordon.

fordon iantalettotalamed detjämföraskanfordon. Detta44 505
cirkaochtrafiki0007003personbilar300 0004registret, varav

augusti 1997.den 30uppgiftenfordonavställda000600 avser
skebestämmelsernuvarandeenligtfåravregistreringAdministrativ
föranträffaskunnatföljd inteiårunderfordonsägaren treom

iavställdavarit änfordonbeträffandeellerskatt meruttagande somav
dock iVVavvaktarpraktikenbehåll. Iifinnsintesannoliktochårtre

Omavregistreringar.antaletminskaför enfem årcirka att
finnsfordonetvisarsedanfordonsägaren attochskettavregistrering har

avregistreringsbeslut.sittVVbehålli omprövar
förProducentansvar1995/962174propositioneniförslagEfter

1995/96:JoU21,bet.riksdagen,antagitsbilaruttjänta avsomm.m.,
uppdragi1997för âr attregleringsbreviVVfick se1995/962295rskr.

avregistrering.administrativförreglernaöver
EK20-B1997september29denuppdragetredovisningsinI av

avregistrering är ettadministrativframhöll VV96111269 att
skallmyndighetregisteransvarigverketförinstitutnödvändigt att som

registerkvalitet.höghållakunna en
skallavregistreringadministrativvidfordonsägarenföreslogVV att

fordonsägarenför attincitamentetökaförmiljöavgifipåföras atten
beträffandeJämförbilskrotare.auktoriseradtillfordonetlämna en

delbetänkandetiförslagTrafikbeskattningsutredningensfrågadenna
höjakraftigt1997:126SOU attsäkerhetenochmiljönBilen,

de allramedfå fordonenförpersonbilaräldre attpåskrotningspremien
såtrafikförsvinnatrafiksäkerhetsegenskaperna attochmiljö- ursämsta

möjligt.snabbt som
Översyn förregler4789,Naturvårdsverket, rapportbl.a. avFrån

administrativframhållitshar attbilskrotare,auktorisation av
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avregistrering motverkar det i bilskrotningsförfattningama uttalade
syftet på miljövänligt handatt skrotningsmässigaett sätt fordon.ta om

Enligt vår bedömning fyller bestämmelserna avregistrering utanom
anmälan viktig funktion för registerhållningen. siffrorDeen som
redovisats antalet sådana avregistreringar de årenovan om senaste
tyder enligt vår uppfattning inte heller på institutet missbrukas. Viatt
föreslår därför inte någon ändring den gällande ordningen förav
administrativ avregistrering.

Vi har däremot förlänga treårsfristenövervägt till fematt år som en
anpassning till den praxis enligtVV uppgift tillämpar. Visom menar
dock det fördel ha någotatt är bestämmelse,att vidstramareen en som
behov kan tillämpas med viss försiktighet.

dagI saknas uttrycklig bestämmelse från vilket datumen om en
avregistrering gäller. För öka tydligheten föreslår vi detatt att av
författningen uttryckligen skall framgå avregistreringen skall räknasatt
från den dag då uppgiften fördes in i vägtrafikregistret.

VV bör liksom hittills underrätta fordonsägaren avregistreringenom
och detta anledningen till denna.oavsett

8.2. 19 Särskilt avregistrering på grundom av
försäljning till utlandet

Den ökade intemationaliseringen har fordonsområdet medfört ett
ökande antal försäljningar begagnade fordon till utländska köpare.av
Vi har under utredningsarbetet uppmärksammats på de svårigheter av
registermässig därvid kan uppstå. Om i Sverigeart registreratettsom
fordon säljs till bor i land saknar ibland säljarenett annaten person som
uppgifter köparens adress, eller liknandeom namn, personnummer
identifikationsnummer och VV har då inte på grundm.m. av-
avsaknaden styrkande handlingar eller motsvarande möjligheterav att-
avregistrera fordonet, det enligt gällande bestämmelsertrots inteatt
längre skall registrerat i det svenska fordonsregistret.vara

Se vårt förslagnärmare säljaren skall få möjlighetatt attom
avregistrera fordonet och låta den utländske köparen ansöka om
tillfällig registrering för föra fordonet på hjul till hemlandet,att egna
avsnitt 10. Detta alternativ avspeglar sig i bestämmelsenäven som
reglerar själva avregistreringsförfarandet.
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fordonsregistreringenUnderrättelser rör8.2.20 som

vissafordonsägarenunderrättaVVnuvarande åläggsBRK att omI
hinderolikagäller motfordon. Detregistreratförhållanden rör ettsom

servicesyftedelstjänarbestämmelser ettDessafordonetbrukaatt m.m.
enskildedenochregistreringsmyndighetenmellanrelationeni

uppnåförregisterhållningssyfte störstaattdelsfordonsägaren, ett
VV.registerhållarenhosregisterkvalitetmöjliga

myndigheterandravissaunderrättaskyldighethar attVV även en
exempelvisgällervidtagits. Dettaregistreringsåtgärder somom

behovtotalförsvaretsmedharskäl avFörsvarsmakten, somavsom
ellerregistreras närfordonunderrättas när enettfordon göra,att

ändras.fordonregistreradevissauppgift om
myndigheterandra attvissaskyldighet förvidarei dagfinnsDet en

sådanregisterhållningen. Enförhållanden rörunderrätta VV somom
Denbesiktningsorgan.ochtullmyndighetRSV,åliggerskyldighet

uppgifti frågaUtrikesdepartementet avserockså somgäller om
skattebefrielseellerbeskickningsfordonförskyltarpåbeteckningen

ochfall,i vissaprivilegierochimmunitet1976:661enligt lagen om
enligtanmälanuppgiftfrågailänsstyrelse avsersomom

förordningenenligtanmälaneller1998:779yrkestrafikförordningen
biluthyrning.1998:780 om

rörbestämmelsernaiändringarmateriella somNågra
påkallade.inteupplystsharsåvitt detunderrättelserna är, oss,

åliggerskyldighetdenkan attsammanhanget nämnas somdet härI
uppgiftlämnaregistreringsmyndigheten VVtill omfordonsägaren att
framgårbilregistret attintedettrafikförsäkring,förekomsten avomav

oftarealitetenifordonet,förtrafikförsäkringgällandefinnsdet en
försäkringsbolagen.fullgörs av

typintyg,fordonetsför ägare attskyldighetengäller geDetsamma
vidgodkäntsharfordonetbilregistret enframgår attdet inte avom

anmälaninnanårtidigastföretagits ettharregistreringsbesiktning som
viahandatillVVprincipiuppgifter kommergjordes. Dessa
tillfordonsägarenför attSkyldighetenASB.från sedirektmagnetband

kvar.finnasdockhanda börtillVVuppgifterna kommeratt

körförbudErinran82.21 om

erinra ägareskyldighet atthaft avtidigareharVV en
fordoneninställaskyldighetenfordon attkontrollbesiktningspliktiga om

nyligenharskyldigheten ersattsBRK. Den76 §besiktning,till sådan
delsbesiktningsperioden,införfrån ASB eninformationdels enav
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påminnelse i perioden till de fordonsägare då inte harännusenare som
ställt in fordonet till besiktning eller bokat tid för detta, SFS 1998:76.
Avsikten har varit öka servicen till fordonsägama, minskaatt antalet
fordon beläggs med körförbud och åstadkomma jämnaresom en
fördelning efterfrågan bilprovningens tjänster. dagI sänder VVav utav
i genomsnitt 60 0000 65 meddelanden000 körförbudom per-
kalendermånad. Med de rutinerna antalet meddelanden,väntasnya som
beror på glömt kravet besiktning,ägaren kommaatt minska. Viatt
föreslår inte några ändringar i dagens regler.

8.2.22 Direktanmälan för fordonsregistrering

Den s.k. direktregistreringsrutinen förordningenregleras i 1988:1108
direktregistrering i bilregistret. Den VV låta vissarättom attger

utomstående få direktåtkomst till registret och få föra inrättatt att
anmälningar uppgifter i registret. De uppgifter omfattas rörom som
ägarbyten, avregistreringar, avställningar och lämnas till verketm.m.
på medium för automatisk databehandling eller genom
datakommunicering den i sin yrkesmässiga verksamhet inneharav som
fordon och bedöms ha förutsättningar lämna uppgifter påatt ettsom
tillförlitligt dvs. främst bilhandeln.sätt, Rutinen alltså anmälanavser en
till registreringsmyndigheten, medan det myndigheten självär som

åtgärden och också förprövar uppgifterna slutligt förs iattsvarar
registret.

Direktregistreringsrutinen fungerar såvitt vi kan bedöma på braett
Några materiellasätt. ändringar bestämmelsernastörre behövsav

därför inte. När det gäller tenninologin har vi dock valt i ställetatt
använda begreppet direktanmälan, vi bättresom anser ger en
beskrivning vad förfarandet faktiskt innebär och understryker detattav

VV registreringsmyndighetär och personuppgiftsansvarig.ärsom
Utanför området för direktregistrering enligt förordningens

inledande bestämmelser faller försäkringsbolagen, i dag anmälersom
uppgifter till bilregistret med stöd särskilt beslut från DI. Av §3ettav
förordningen framgår dock försäkringsbolagen får anmäla vissaatt
förhållanden beträffande sådana fordon tagits hand i sambandsom om
med skadefall. Medgivande till direktanmälan bör därför uttryckligen få
lämnas till försäkringsanstalt.även

Förordningen direktregistrering förs till särskilt kapitelöver ettom
13 i förordningen vägtrafikregister.om



Överväganden förslag betráfandefordonsregistreringen 337ochSOU 1998: 162

fordonsskyltarSärskilda8.2.23 m.m.

finnsregistreringsskyltarde olika nämntsFörutom typer som ovanav
beskick-skyltar förnämligenfordonsskyltar,särskildatvå typer av

registreringsskylt-Definitionenskyltar.ningsfordon personligaoch av
registrerings-fordonetsskylt,tillhandahållenVV upptarsomen av

Bestämmelsernaskylttyper.dessa tvåomfattabör även omnummer -
sådanadelar förtillämpligagäller iregistreringsskyltarvanliga även

särskiltifordonsskyltar reglerassärskildaskyltar. Dessa etttyper av
förordningenbestämmelserna inuvarandedekapitel, attgenom
förordningenrespektivebeskickningsfordonskyltar för1988:964 om

förordningentillfordonsskyltar förspersonliga1988:965 över omom
kap..vägtrafikregister 17

fordonsskyltarpersonligaanvändaden särskildaNär rätten att
harBestämmelsernatio år.giltighetstidbestämdesinfördes omen

skylt kanpersonliganvändakompletterats sånyligen rätten attatt en
1998:1028.SFSfem eller tio år,perioderförlängas i om

registeruppgiftervilkabilagomaockså här överkanDet nämnas att
framgårdetförtydligas såregisterdelrespektiveskall föras in i attsom

fordonsskyltsärskildbeteckningen påden särskildadet äratt en
ochjämför bilagoma 1i registretskallregistreringsskylt angessom

ursprungligadetfinnsfordonvarje registrerat även4. För
angivet.registreringsnumret

FADFordonsanalysdatabasen8.2.24 -

vissa1994:2043lagenenligt 2§besiktningsorganEtt om
sammanhangethäri detdvs.fordonsområdet,besiktningsorgan på

ochkontrollbesiktningtill VVuppgiftskall lämnaASB, omom
registreringsbesiktningtillfordonetställaenligtföreläggande 87 § att

FK. Debilregistret, 89§iregistreradefordonavseende är sesom
register-bestämmelsedenframgåruppgifter angersomavavsessom

BRK.bilaga tilli dag 1innehållet dvs.
påbesiktninglagstiftningViss1994/95:69propositionenI om

kontrollbesiktningmonopoletförslagmedfordonsområdet att av
förbörVVregeringenavskaffas ansågfordon skulle att ansvara

motorfordonsområdet.fördatabassamladoch driftutveckling enav
rskr.1994/95TU8,bet.härmedenlighetbeslutades iRegeringen

1994/951132.
deinomledsyfteuttalat utgöraDatabasen har ettattett

trafiksäkerhet och bättreökadförmålentrafikpolitiskaövergripande
besiktningsrelateradeochfordonInformationenmiljö. om
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fordonsbrister skall tillgängliga för analys och ligga till grund förvara
trafiksäkrare och miljövänligare fordonskonstruktioner. skall förseDen
myndigheter, fordonstillverkare och försäkringsbolag med information
och kunna underlag för statistik.utgöra

fordonsanalysdatabas,Den FAD, VV i enlighet härmed harsom
projekterat, kommer innehålla uppgifter avseende enskilda fordonatt
och gälla för fordonets två ordinarie kontrollbesiktningar,senaste
exempelvis defekter fordonenpå anmärkningar i besiktningen.om
Uppgifterna härrör från polisens flygande inspektioner och från ASB:s
kontrollbesiktningar, jämför 89 § FK ovan.

Det kan fordons mätarställning i fortsättningennoteras att ett
kommer föras in i registret. har tidigare inte denVVatt ansett att
uppgiften skulle registerföras, eftersom sådan mätutrustning inte är ett
krav på fordonets utrustning.

FAD knyts enligt förslag författningshänseendevårt i till själva
vägtrafikregistret och därmed, rättsligt delFAD utgör sett, en av
fordonsregistreringsdelen i vägtrafikregistret. Vi bortser härvid från hur
VV tekniskt har löst lagringen uppgiftersjälva i eller fleraav en
databaser. Genom i författningen vilka uppgifter skallatt ange som
föras in i vägtrafikregistrets fordonsdel inte ytterligarekrävs någon
törfattningsreglering Själva registerinnehållets omfattningFAD.av
behandlas i avsnitt 14.

8.2.25 medge undantagRätt att

harVV i dag bemyndigande i fordonsfrågor medge frånundantagatt
författningsbestämmelsema för vad gäller visst fordon, förettsom en
viss fordonstyp eller för fordon. förs enligtDen vårträttenen grupp av
förslag till förordningen vägtrafikregister kap..21över om

dag krävs fåI det, för undantag skall meddelas, det finnsatt att
synnerliga jämförasskäl för det. kan med vad gällerDetta som
beträffande från bestämmelserVV:s bevilja undantag FK:srätt att om
fordons beskaffenhet och utrustning, där särskilda skäl tillräckligtär ett
krav för bevilja undantag. anpassning härtill bör vissSomatt en en
uppmjukning frånbestämmelsen undantag bestämmelsernaav om som

fordonsregistreringen ske, särskilda skäl skall tillräckligtsårör att vara
för medge undantag. Därtill bör krävas det kan ske fara föratt att utan
trafiksäkerheten.

fråga undantag påverkar fordons beskattnings-I ettom som
förhållande bör dock skäl skall föreligga. Jämförkrävas synnerligaatt
88 § FSL.
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fordonspåverkarundantagi frågaåläggs i ettVV BRK att somom
harmyndigheternamed RSV. Omsamrådabeskattningsförhållande

regeringen.hänskjutas tillskall dennafråganuppfattning iolika
skett endastårundervi fåttenligt vadHänskjutande har, veta, senare

underhandskontakterviddockhar ansett attfåtal tillfällen. RSVvid ett
handläggningenroll förviktigspelarsamrådsförfarandet aven

beskattningsintresset. Mantilloch förfordonsskattefrågoma att ta vara
ordetha sistabörfortsättningeniregeringendärför även omattmenar

uppstå.skullemyndigheternamellanoenighet
beslut iså VV:sutformasbestämmelsen börVi attatt nuanser

frågamed RSV. Omsamrådmeddelas efterskallaktuella fall omen
särskildfinnsdetbetydelse ellerprincipiellundantag är armarsomav

RSVrespektiveyttrande VVärendet medskallanledning till det, av
Jämför §20avgörande.förregeringentillöverlämnas -

102 8.fordonsskatteförordningen 1993:

föreskriftermeddela8.2.26 Rätt att

vidsträcktvägtrafikområdet rättmyndighet påcentralharVV ensom
fall,i vissaåläggsverksamheten. VVförföreskrifter attmeddelaatt

innanmyndigheterandravissasamråda medfrågomasberoende på art,
i frågormed RPSSamråd krävsbeslutas.föreskrifter som avser

medskattefrågor,imed RSVverksamhet,polismyndigheters
fordonförtullning samtGeneraltullstyrelsen i frågor rör m.m.avsom

försfordonregistrering överfrågorFörsvarsmakten imed somavom
fordonsregistret.militärafrån det

förordningentilli sak,ändringarförs, överBestämmelserna utan om
vägtrafikregister.

Övriga bestämmelser8.2.27

finns,utrustningochbeskaffenhetfordonsBestämmelser somom
DenFK.1972:595,fordonskungörelsenitidigare nämnts,

utrustningochbeskaffenhet görsfordonsundersökning ett somav
bilregistretföruppgifterfastställaförförsta gången att

registreringsbesiktning 36-47skevägtrafikregistret kan genom
55-64 FK.typbesiktningellerFK

VVövervakning rättbestämmelserenligt FK:sVV har genomom
förfordonetställatidvissinomfordonsägareförelägga attatt enen

inträderföljsföreläggande intesådant§.kontrollbesiktning 90 Om ett
har skett. Denbesiktning rättentill dessfordonetkörförbud för att
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gäller fordonetsalltså besiktning sker för fastställa skick vadattsomen
dentrafiksäkerhet Vi har uppmärksammats på börrättenattavser m.m.

kompletteras förmed möjlighet för det behövsVV att, atten om
fastställa utförandefordons identitet vad gäller och utrustningett m.m.,
besluta registreringsbesiktning. sådan möjlighet villEn VVom

omidentiñerade fordon, fordonanvända främst i fall s.k. dvs.avsersom
för vilka identiteten har förfalskats och den ursprungliga identiteten

förskall återskapas. finns för närvarande inte något mandatDet VV att
fordonadministrativ förelägga till sådant ställaväg ägaren ett att

detta till registreringsbesiktning.
föreslår uttrycklig och generellVi därför VV rätt att,att ges omen

identifikationsuppgifterdet behövs för fastställa fordons iatt ett
samband vägtrafikregistret, beslutamed registreringen fordon iettav

bör lämpligenregistreringsbesiktning. Bestämmelsen in i FKtasom
beskrivna bestämmelser36 §, komplement till övrigaa som ovan som

besiktning fordonreglerar förutsättningarna för Enav m.m.
motsvarande i terrängtrañkkungörelsenbestämmelse bör finnas
1972:594, vårt förslag till 17se a

Jämför beträffande s.k. militära fordonvad iäven sägssom
avsnitt 19.
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Saluvagnsregistrering9

skallSaluvagnsregistreringhuvuddrag:iförslagUtredningens
dettillverkare,ellerbilhandlaresökande,meddelas omt.ex. enenen

ansökan.avslåskälsärskildaföreliggerinte att en
ochansökningstillfällettillförläggsprövningeniTyngdpunkten

underordnadhabörsaluvagnsskyltamasjälvahanteringen enav
varjeiregistreringförförutsättningarnabemärkelsendenbetydelse i att

viss månii dagstället föriuppfylldaskall attskede varasomvara
skyltar.utlärnnandettillknutna av

finnas kvar.skallregistreringmeddeladåterkallamöjlighetEn att en
Utebliventydligare.dockåterkallelse görsBestämmelserna om

återkallelse.förgrunduttryckligsaluvagnsskatt utgörbetalning enav
ochregelverkettill detansvarsbestämmelser förs överDagens nya

saluvagns-innehavareför denstraffansvarmedkompletteras ett av
saluvagnsskylt.brukaobehörigenlåter någonregistrering enannansom

skallsaluvagnsregistreringöverträdelser bestämmelserna omav
tillläggasfördvs. VV,prövningsmyndigheten, atttillrapporteras
vidskallPolisenregistrering.fortsattbedömningförgrund aven

avsnitt 17.saluvagnsskyltar,omhändertaöverträdelser kunna se

Inledning1

tidPåfordon.brukandetillfälligtolika formerfinns senareDet avav
uppmärksammatstillanslutning EU,Sverigesminsthar, inte genom

Sverigefråntill ellerutförselellersamband in-brukande itillfälligt
registreradeutlandetielleroregistreradeSverigebrukande ieller av
institutSaluvagnslicensennedan. är ettvidare häromfordon. Se som

fordon.brukandetillfälligttillmöjlighetytterligare avenger
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ordning9.2 gällandeNu

fåFörutsättningar för saluvagnslicens9.2.1 att

Beträffande brukasregistreringen fordon gäller särskilda reglerav som
för den yrkesmässigt eller ellertillverkar drivertransporterarsom
handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp.
Saluvagnslicens meddelas Med tillverkningfår denne. ävenavses
sådan påbyggnad led arbeteteller lackering ingår i medett attsom som
färdigställa fordonen, 38§ bilregisterkungörelsen 1972:599, BRK.

får brukaLicensen innebär vederbörande oregistrerade elleratt
avställda fordon.

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter, fannsI TSVFS 1977:60,
detaljerade anvisningar för prövningen licensansökan. Genomav en
TSVFS fick föreskrifterna betydligt utformning.1979:16 stramareen

har inte tillämpar vid prövningenVV några anvisningargett ut mennya
vissa interna bygger de äldre föreskrifterna.anvisningar påsom

tillverkning handel skall yrkesmässig bör,För elleratt anses som
enligt dessa verksamheten drivas under registrerad firmaanvisningar,

omfattningoch under krav regelmässighet, dvs. i intepå utövas en som
endast tillfällig. själv skall handla med detlicenshavarenDetär är som

med stöd licensen.avsedda fordonet för det ska få brukasatt av
förYrkesmässig handel i kommission i princip inte grundutgör att

fordonmedge licens. licenshavaren innehar på grundOm ettav
fordon, enligt nämndaskriftligt kommissionsavtal får dock sådana

Med yrkesmässiganvisningar, användas med stöd licensen.av
fordon betalning.transport transport ett motavses av

import fordon frånLicens medges inte den bedriver ett annatsom av
där fordonet registrerasland registreras för fordonen,utan att utan

inte heller verkstäderdirekt den slutlige köparen. Licens medgespå
fordon.bedriver reparationsom av

avställtKörtillstånd för brukande fordon 45-47 §§ärett somav
fråga fordonfår har saluvagnslicens iBRK inte meddelas den omsom

kan brukas med stöd licensen.som av

Prövningsmyndighet9.2.2 m.m.

tillsamband hela bilregisterhanteringen centraliserades VVI med att
den januari verket från länsstyrelserna1 1996 över även ansvarettog

förlades då tillför saluvagnslicenser. praktiska hanteringenDen
Örebro.Visby och början årsamtliga bilregisterorter: Arjeplog, Itre av
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Visbyenhetensåverksamhetendockorganiserades att1997 nuom,
saluvagnsfrågor.landets samtligaprövar

utvisarlicensskyltarrespektive attlicenserStatistik antaletöver per
farmslandetsaluvagnsskatt i heladebiteringarnavid de årligadet av

december 1995iskyltardebiteradeoch 321licenser 1l3404
december 1996. Deniskyltar815och lllicenserrespektive 7014

234.saluvagnslicenser 12antaletoktober 199828 var
dagligdebiteringar iskerdebiteringenårligavid denFörutom en

registreringavseendetransaktionergjordes 611lUnder år 1996rutin.
skyltlicens medutökningellerskyltellersaluvagnslicens- enav enav

duplettskylt.eller en

saluvagnslicensstödmedBrukande9.2.3 av

stödMedtillåtna.kömingar ärvissaendastDet avär typer somav
tillståndshavarenfordonsådana40§ BRK,f°ar, enligtlicensen som

med brukashandlarellertillverkar,yrkesmässigt transporterar
eller reparation,tillverkningmedsambandiprovkörningför

fabrik,järnvägsstation,från hamn,lämpligafärd kortasteför väg
ellerplatstill sådanliknandeellerförvaringslokalreparationsverkstad,

eller tilllokal garage,
besiktning,fråntill ochlämpligaför färd kortaste väg

ellerdemonstrationförbehövsomfattningkörning i denför4. som
försäljning.

Saluvagnsskylt9.2.4

försettskallsaluvagnslicensmed stödbrukasfordonEtt varaenavsom
anmäla detskall till VVLicenshavarensaluvagnsskylt 40 §.med en

önskarhanterrängsläpellersläpfordonfordon,motordrivnaantal som
trafik-bevisinoch lämnalicensenstödsamtidigt medanvända omav

användasskallfordonmotordrivnasamtligaförsäkring, somsom avser
enligt lagenskattepliktigtfordonfrågasaluvagnsskylt. ärImed somom

innanbetalatshaden skattenskallsaluvagnsskatt,1976:339 om
bestämmelsersaluvagnsskattelagensEnligt§.41skyltar lämnas ut

nedan.vidarefordonsskatt,förställetisaluvagnsskattutgår se
tecknatharlicenshavarendetsaluvagnsskylt krävsfå attFör att en

omfattandetrafikförsäkring ettförsäkring,flytandes.k. ärsom enen
visstinomfordonsamtligaeller ettfordonsamtligaföretags

fårantal fordonför detbetalarFörsäkringstagarenfordonsslag. som
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brukas enligt licensen och försäkringens omfattning beroendeär av
salulagrets storlek eller motsvarande för den tillverkar fordon.som

I samband med saluvagnslicens talas också samlingsförsäkring.om
Det då fråga antalär enskilda försäkringar för respektive fordonettom

hanteras och registreras i bilregistret på organisa-gemensamtsom
tionsnummer. Företaget betalar vid förfallodagen för det antal fordon

vid viss tidpunkt står till. Samlingsfcirsälaingägare ärman en som
alltså betalningsfonn försäkringsfonn, dvs. förän sättettsnarare en en
försäkringsbolagen administrativt sköta kontakterna med deatt
fordonsägare har vagnparker.storasom

En saluvagnsskylt skyltens bestårupptar trenummer, som av
bokstäver och siffror och utförs i ljusreflekterandetre grönsvart
botten. På skylten finns det märke med bokstav eller bokstäverett som

det slag fordon skylten för bil, förB M motorcykelanger av som avser:
och moped klass för traktor ellerT motorredskap, förTM
terrängmotorfordon, förS släpfordon föroch TS terrängsläp.

Saluvagnsskylt har lämnats under visst kalenderår fårut ettsom
fortfarande användas efter årets utgång längeså licensen gäller, om
innehavaren årligen under december månad för det följande betalaråret
föreskriven avgift och fullgör vad skatt och försäkringsom anges om

villkor för utlämnande skylten.som av
För den inte betalar saluvagnsskatt gäller förbud användaattsom

saluvagnsskylten. Någon eller skyldighet för polisen handrätt att ta om
saluvagnsskyltar används felaktigt finnspå dock inte.sättettsom

9.2.5 Uppgifter saluvagnslicens i bilregistretom

En beviljad saluvagnslicens registreras i bilregistret på innehavaren
med angivande organisations- eller registretIav personnummer.
framgår skylttyp, dvs. vilken fordon skylt beviljad förärtyp av som en
såsom bil, motorcykel Uppgift finns datum då skylten harävenosv. om
utfärdats. Om saluvagnsskylt har stulits eller förkommit på sättannaten
tilldelas registreringsnummer den skyltpå lämnasett nytt utnya som
efter ansökan. Det kan alltså aldrig förekomma duplettskylt med deten
tidigare skyltnumret.

Uppgift finns dock inte fordonen bärareom som av en
saluvagnsskylt. praktikenI används skylten hängsså den detpåatt
särskilda fordon vid visst tillfälle skall brukas. Eftersomettsom
perioden för kontrollbesiktning löper för avställda fordon kanäven
saluvagnsskylten användas för köra fordonet till bilprovningenäven att
för besiktning.



345Saluvagnsregistrering1998:162SOU

medfordon brukasavställdaelleroregistreradesåledesDet är som
fortfarande ifinns dåavställda fordonenstöd saluvagnslicens. Deav

licens.sammankopplade med vissde alltså intebilregistret, är enmen
faktisktkanställsvarit registreratfordon har rentEtt avsommensom

tillframobegränsad tid, dvs.underkvar i bilregistretfinnas
avregistreringen.

Återkallelse saluvagnslicens9.2.6 av

tills vidare.och den gällerhos VVsaluvagnslicensAnsökan görsom
skekanomständigheter.vissa Detunderdock återkallaskanlicensEn

bestämmelserdestrid rörutnyttjats iharlicensen mot somom
tolvdeutnyttjats underlicensen intesaluvagnslicensen, senasteom

licensenåterkallaanledningfinnseller detmånaderna attannanom
isökande kanfinns inte,spärrtidkarenstid eller§. Någon39 utan en

skett.återkallelsesedanlicensansökaomgåendeprincip en nyom
i tvåsaluvagnslicensärendenundersöktUtredningen har rörsom
och i1991-1995under årenlänSkaraborgsnämligen imedelstora län,

1993-1995.län under årenKopparbergs
förekomSkaraborgs länI

begäran,på27återkallelseärenden,28år 1991 egenvarav-
begäran,pååterkallelseärenden, 15år 281992 egenvarav-

ansök-och 16återkallelseärenden20ansökningar,år 1993 22-
skyltar,skyltar förkomnaytterligareningar om

ansökningaråterkallelseärenden, 723ansökningar,-år 51994
utökning,ansökningarochförkomna skyltar 5 samtgrundpå omav

ansökningaråterkallelseärenden, 79ansökningar,-år 141995
skyltar.antaletutökningansökningarochskyltar 2förkomna avomom

förekomKopparbergs länI
ansökningaråterkallelseärenden, 5ansökningar, 22år 1993 18-

skyltar,antaletutökningansökningarochskyltar 2förkomna avomom
slutligenåterkallelseärenden,ansökningar, 12 samtår 1994 15-

åter-och llsaluvagnslicensansökningar10år 1995 om-
kallelseärenden.

hadeintesaluvagnsskattåterkallelsebeslutenGrunder för attvar
vederbörande företagsaknades,försäkringtid, flytandebetalats i attatt

ochfannsinte längresaluvagnslicensbehovhade i konkurs,gått att av
felaktigtpåhade sätt.saluvagnsskyltama använts ettslutligen att

harbilregisterverksamheten1996januariSedan denVV 1 övertog
fall.fåtalendastibeslutatssaluvagnslicensåterkallelse ettav
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9.2.7 Straffbestämmelser m.m.

Om fordon brukas i strid 40 § andra stycket BRK, dvs. fordonetett mot
brukas saluvagnsskylt, döms till penningböter. Omutan ägaren ägaren
visar han gjort vad ankommit honompå för hindraatt att attsom
fordonet brukades, han fri från gäller föraren,Dettaär ävenansvar. om
han kände till eller bort känna till hindret för fordonets brukande 87 §
BRK.

Till penningböter döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
bryter 42 § andra stycket gäller skyltens läsbarhet ellermot som- -

föreskrifter skyltar eller märken har beslutats enligtmot BRKom som
90 §.

Om fordon brukas på sådant och under sådanaett sättett
förhållanden tillåtet med stöd saluvagnslicens,är utan attsom av men
någon licens har meddelats, föreligger i princip överträdelse av
förbudet bruka avställt eller oregistrerat fordon. En sådanatt ett
överträdelse bestraffas enligt med87 § penningböter. Detta gäller också

gällande licens finns fordonet brukas på sätt änannatom en men som
tillåtet.är
Straffbestämmelse saknas för den licenshavare lånar sinutsom

saluvagnsskylt. sådantEtt missbruk kan i stället grund förutgöra
återkallelse licensen.av

Om saluvagnslicens har återkallats skall licenshavarenen
omedelbart lämna in saluvagnsskylten till VV. den licenshavareMot

inte fullgör den skyldigheten får förelägga viteVV 90 § BRK.som a

Överklagande9.2.8 m.m.

Frågor undantag från bestämmelserna saluvagnslicens liksomom om
från andra bestämmelser i BRK för visst fordon, viss fordonstypett en
eller viss fordon 86 §.VV Verkets beslut iprövasen grupp av av
sådana frågor kan överklagas hos regeringen. Regeringen Kommuni-
kationsdepartementet har i vissa fall meddelat dispens från de
författningsmässigt gällande kraven för erhållande saluvagnslicens.av

9.2.9 Avgifter

avgiftEn i enlighet med bestämmelserna avgiftsförordningenitas
1992:191 för prövning ansökan, 69 a§ BRK. Ansöknings-ut av
avgiften för saluvagnslicens uppgår för närvarande till kronor.2 450
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föreslagitför 1999åravgiftsframställning till regeringeni sinharVV-
kronor.till 475sänksavgiftenatt

Licens-kronor.avgift 135betalassaluvagnsskyltvarjeFör omen
kronorregisterhållningsavgift 46betalaårligenskall ocksåhavaren

samtidigtanvändaönskarhananmälthan harfordonvarjeför attsom
avsnitt 18.vidareavgifter,Beträffande§.licensen 67stödmed seav

SaluvagnsskattO9.2. 1

förbetalasskattsådanskallsaluvagnsskatt1976:339Enligt lagen om
släpvagn,motorredskap ellertraktor,moped klassmotorcykel,bil,

salu-När§ BRK.enligt 38saluvagnslicensstödmedfår brukas avsom
Beskattnings-saluvagnsskatt.påförsmeddelatsharvagnslicens

Örebro Enligtl §.läniSkattemyndighetenmyndighet är
uppbärsaluvagnsskatt,uppbörd1976:767förordningen m.m.avom

licenshavaren. EttskattskyldigedenfrånSaluvagnsskattVV
möjligt.skattskyldigetill densändas snarastskallinbetalningskort

förränlämnasintesaluvagnsskyltar utfårBRKEnligt 41 §
betalaskalenderårföljandeförSkattenbetalats.saluvagnsskatten har

förskottsvis.
Skattgäller 2 §.saluvagnslicensenvilkenfördenSkattskyldig är

förerläggsochfastställda beloppsärskiltmedkalenderårför heltutgår
användaönskarskattskyldigedenvarje slagantal fordondet somav

efterÖverskjutande återbetalasskattebelopp3 §.licensenmed stöd av
§.återställts 5saluvagnsskyltutlämnadansökan sedan

bl.a.1988:327fordonsskattelagenibestämmelserVissa om.-
ochrättelseefterbeskattning,skattebeslutbeskattningsmyndighet, m.m.,

Ytterligare6 §.saluvagnsskattocksågällerskattetillägg -
saluvagnsskatt,uppbördförordningenibestämmelser finns m.m.avom

NordeninomsaluvagnsskyltarSärreglerl9.2.1 om

november 1985överenskommelse den 12har iländernanordiskaDe en
avtalatlandnordisktregistrerade ifordon annatanvändande ettavom

fordon,registreradedäranvändai Nordenmöjligheterna seattom
särskildagälleröverenskommelsengrundvalPånedan.avsnitt 10 av

1987:27förordningenenligtfordonnordiskaförbestämmelser om
Sverige.vägtrafik iinternationellifordon

fordon,motordrivna ärfårförordningnämndaiEnligt 10§ som
koppladedemoch tillFinland eller NorgeDanmark,registrerade i

gällerettårsgränsår. DennahögstunderSverigebrukas i ettsläpfordon
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de nordiska motsvarighetema till saluvagnsskyltar, dvs. danskaäven
fordon får brukas i Danmark med faste pröveskilter, finskasom
fordon får brukas i Finland med provnummerskyltar och norskasom
fordon får brukas i Norge med "prövekjennemerke 11 §som samma
förordning.

Med stöd den nordiska överenskommelsen motsvarandeärav
brukande svensk saluvagnsskylt tillåten i de andra avtalsslutandesätt av

länderna.
nordiskEn överenskommelse med i detta hänseende likartadeny

regler bereds för närvarande i de nordiska trañkministeriema.

överväganden9.3 och förslag

Allmänt9.3 l
.

särskilda bestämmelserna saluvagnslicens,De utgörom som en egen
form tillfälligt brukande fordon, ursprungligen kommit förhar tillav av

undanta bilhandelns från beskattning.lager bilar Fordonen iatt av
lagret till delen oregistrerade eller avställda och därmed alltsåär största
skattebefriade. flesta bilhandlare har dock också antal fordonDe ett

inte avställda, demo-bilar. Vid avställnings.k. återbetalasärsom
överskjutande skatt. enskilde bilhandlaren har licens,Den en men
betalar saluvagnsskatt efter det antal skyltar han efter ansökan harsom
fått ut.

Vi kan inledningsvis särskildakonstatera bestämmelseratt om
saluvagnslicens fyller viktig funktion för bilhandelns hanteringen av
fordon i lager och också för den tillverkar främst fordontyngresom -
bussar och lastbilar där den slutliga utformningen fordonenav-
varierar efter fordonens kommandebeställarens önskemål och
användningsområde.

Med dagens beskattningssystem för fordon finns alltjämt behovett
till detta särskilt för bilhandlare och tillverkare,ett systemanpassatav

där användningen tiden.fordonen varierar överav
detI sammanhanget kan pekas Trafikbeskattningsutredningenpå att

Fi 1996:11 har i uppdrag vad den lämpligasteäratt somange
avvägningen vägtrafiken,mellan olika skatter för bl.a. fordonsskatten
jfr avsnitt med från8. En arbetsgrupp RSV,representanterovan

ÖrebroSkattemyndigheten utarbetati län och har promemoriaVV en
innehållande idématerial till fordonsskattesystem,ett nytt som
överlämnats till den utredningen. de skisserade modellerna iEn av
promemorian införa för innehav fordon,går på enhetsskattattut en av

avskaffa avställningsinstitutet och restitutionen redan inbetaldatt av
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institutetbehovetpåverkakomma ävenskulleskatt. attDetta av
saluvagnslicens.

beskattnings-dagensfråndockutgårhärvi lämnarförslagDe
ordning.

moderniseraförsöktviharordningdagens attiutgångspunktMed
ingripandeföreslånutidaefter attbestämmelserna synsätt, utan mer

medvetnadockVi attnödvändiga.vi funnit ärförändringar omän som
författningstekniskadenochutformningenpraktiska systemetden av

utfonnning,få någotkommaframtiden kanilösningen att annanen
fordonsregistersystem.utvecklatteknisktbl.a. ett meragenom

försaluvagnsregistrering, attinstitutetkallavaltharVi att
knytaförochregistreringform attfrågadetunderstryka äratt avom en

vägtrafikregistretssamlas iregistreringsfonner,andratill soman
fordonsregisterdel.

lämplighetsprövningbestämmelsersaknasnärvarande enFör avom
frågaminstinte närbrist isig systemet,har visatsökande. Detta vara en

Viåterkallad.saluvagnslicensfåtthartidigaresökandeär ensomenom
ingåendenågonskall krävasintegivetvisdet meraattmenar

sålämplighetenundersökadockbörsökanden. Manpersonutredning av
registreringenbifall kanförförutsättning attantasdetmycket att som

någotföreliggaheller annatintebörmissbrukas. Detkommerinte att
dessatillämpningenVidansökan.beviljaskälsärskilt avmot att en

registreringomständighetsådan attinbl.a.fårregler vägas ensomen
nedan.vidare häromåterkallad. Sehar blivittidigare

försaluvagnsregistreringskallbestämmelsergällandeenligtLiksom
denmeddelasfordonavställdaelleroregistrerade sombrukande av

medhandelellerellertillverkning transportdriveryrkesmässigt av
terrängsläp.ellersläpfordonfordon,motordrivna

tillknutnabestämmelsergällandeenligtförhållandenFlera är nu
Enligtlicensen.självatillföri ställetsaluvagnsskyltenutfåendet av
fåförförsäkringflytande attexempelviskrävs§ BRK ennuvarande 41

försäkringsådanförekomstenVisaluvagnsskylt. att av enmenar
efterhuvudför tagetförutsättning överskall attegentligen vara en

det, främstkanEmellertidsaluvagnsregistrering.meddelas avansökan
tecknasskallförsäkringsökandenkrävasskäl, inte attpraktiska enav

följadockbörPrövningsmyndighetenbifallits.ansökan har uppinnan
registreringentillanslutningi atttecknatsharförsäkring näraatt en

vidareåterkallas,registreringenkanskerintedettabeviljas. Om se
skyltarantaloch detfordonantaldetskall täckaFörsäkringennedan.

meddelas.fordonför dessa som
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prövningen9.3.2 ansökanNärmare enligtavom
vårt förslag

Ansökan skall skriftligen. Sökanden skall rörelsens firmagöras uppge
och dess omfattning, behovet saluvagnsregistrering övrigasamtav
förhållanden kan intresse. stöd för ansökanSom skall,som vara av om
sökanden bolag, företes bolagsbevis registreringsbevisär ett som
visar behörig företrädare för bolaget huroch bolagetsärvem som
verksamhet har hos PRV.angetts

Sökanden bör också kunna förete exempelvis hyreskontrakt förett
visa han disponerar lokal och andra försäljningsytor elleratt att

tillverkningsställen för rörelsen. Prövningsmyndigheten bör som
kontroll med enkel fråga till polismyndigheten kunna få uppgiften om
den uppgivna ñnnans existens och belägenhet. Företagets volym och
omsättning, antalet sålda bilar, antalet anställda- försäljare eller andra
anställda det gäller tillverkning andra viktiga tolkningsdata.när är-

hanteringen länsstyrelsernaNär saluvagnslicensema låg hosav
skedde vid prövningen regelmässigt kontrollansökan attav en en av
flytande försäkring hade tecknats, sökanden förekom i något ärendeom

kronofogdemyndighetenhos bolaget registrerat församt om var
mervärdesskatt.

Sedan bilregistreringsfrågoma förts från regional till centralöver
nivå har förutsättningarna för prövningsmyndighetens skyldighet och
möjlighet kontrollera förutsättningarna för bevilja registreringatt att en
försvårats. regionalt samarbete mellan de berörda myndigheternaEtt är
nämligen inte praktiskt möjlig.nu

Med dagens datoriserade bör dock kontroll derutiner hosen ovan
nämnda kronofogdemyndighetenmyndigheterna ochPRV,-
Skattemyndigheten kunna ske enkelt sådan kontroll börEnsätt.ett-
enligt vår uppfattning därför regelmässigt genomföras även
fortsättningsvis.

Vi har under utredningsarbetet bedömningenfått propåer attom av
frånansökan saluvagnsregistrering bör ske miljösynpunkt.ävenen om

En jämförelse har därvid gjorts med den prövning sker vidsom
auktorisation bilskrotare. bedömer lämplighetenLänsstyrelsen dåav av

rörelse i beaktande behovet exempelvis grundvattenskydd. Deten av av
givetvis önskvärt undvika uppställning eller hanteringär att annan av

fordon på inverkaskulle kunna menligt på miljön. Visättett som
dock det inte kan ankomma på VV vid prövningenatt attmenar av en

ansökan saluvagnsregistrering det beakta miljöaspekten.på sättetom
Om bedömningen ansökan efter det återkallelse har skett,attav en
nedan.se
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förbör komma i frågaverksamhetergäller vilkaNär det som
praxis väl med vårgällandehittillssaluvagnsregistrering stämmer

bör komma i fråga.tillämpningsområdeuppfattning vilket somom
s.k.ansökan frånbedömningenTveksamhet har rått avom

bilfirmor tvätt,till fordonsnyggarrekonditioneringsföretag, som
åtgärder vidtas medalltså frågadammsugning m.m.. Det ettär somom

användaönskarsökandenfordon, därfárdigtillverkatredan
sinhoslämna fordonetochför hämtasaluvagnsskyltar att
tillhar hittillsföretagSådanabilfirman.uppdragsgivare, dvs.

hänvisning tillmedsaluvagnslicensnekatsövervägande delen att
bilfirmansske medkanoch företagetmellan bilfirmantransporten
avseddmening intevårenligthanteringsaluvagnsskylt. attDenna är
ändringbeskattningsordningen och någonsärskildadenomfattas avav

bedömningenbör gälladärför ske.praxis bör inte Detsammagällande
imed fordonför kömingarreparationsföretag som reparerasav rena

verksamheten.
förtydligaskanfordondet gäller attNär transport av

finnsdär detverksamheten, dvs.naturligt itransportbehovet skall ligga
registrerade ellerde intefordonbehov äratttrotstransporteraett attav

renodladfallhärpåExempelde avställda. transportärnär är nyaavav
liknande.ochuppställningsplatsermellan hamnar,fordon t.ex.

led ipåbyggnadmed begreppetkan vidare ettDet nämnas att avses
företagtillverkas hoshyttchassi ochexempelvistillverkningen, ettnär

tillverkasbusschassiellerföretag,medan flaket byggs hos ettannatett
hosbyggs påinredningochmedan karosserihos leverantör enen

utrustningdäremot intepåbyggnadMed monterassomavsesarman.
skydds-kran,monteringexempelvisfärdigbyggt fordon,ett av

liknande.ellerljussskyltutrustning,

ochförsäkringsaluvagnsskyltar,9.3.3 Närmare om

saluvagnsskatt

detillämpningenviddetförståttutredningsarbetetVi har under att av
prövningsmyndighetenförsvårigheterfinnsbestämmelsernagällande

harlicenshavare. Detmedgesbörantal skyltarberäkna detatt ensom
författningsregleratönskemålförts framfrån sida ocksåVV:s ettett om

kan medges.skyltarhögsta antal som
grundprövningensjälvafåruppfattningEnligt vår av

rörelsen,omfattningavseenderegistreringförförutsättningarna av
Vidskyltantal.fråganomfattaantalet försäljare även omm.m.

vilkaförhållanden undersamtliga deprövningen får vägas ensamman
för antaletnågoninte gränsalltså övrebedrivs. börrörelse Det sättas
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skyltar, i stället får det från fall till fall hur skyltarmångautan avgöras
kan medges. Antalet bör i registreringsbeslutet.som anges

allmännaBRK:s bestämmelser registreringsskyltar gäller iom
tillämpliga delar saluvagnsskyltar. Bilar skall dock enligtäven nu
gällande bestämmelser försedda med saluvagnsskylt endast baktillvara
40 § andra stycket. Anledning saknas ändra på den ordningen.att

flytandeEnligt dagens bestämmelser kravet på försäkring knutetär
till utfåendet saluvagnsskylten i stället för till själva licensen 41 §av
BRK. Förutom förekomsten försäkring, vi konstaterat,att av som ovan
skall förutsättning saluvagnsregistreringför innehavet skallvara en av
den befintliga försäkringen täcka det antal fordon och det antal skyltar
för dessa fordon meddelas.som

Såsom framgått i avsnitt skall saluvagnsskatt betalas9.2 närovan
licensen har meddelats. Vi har preciseringar dessaövervägt av
bestämmelser den gällande ordningenkommit till slutsatsen att numen
i fråga fungerandeskatteuttag väl Det dockutgör ärsystem.ettom
angeläget förstagângsbetalningen sker i så anslutningnäraatt som
möjligt registreringen och dettill beviljandet sedan frånattav
registreringsmyndighetens sida löpande följs betalning sker.attupp
Såsom framgår föreslår underlåtenhetnedan vi bl.a. betalaatt att
saluvagnsskatt skall föranleda registreringen återkallas.kunna Detatt
bör också motsvarighet till bestämmelsen ifinnas 41 § BRK atten
saluvagnsskyltar får förrän skatten betald.inte lämnas ärut

Avgifter9.3.4

Vid hanteringen nuvarande saluvagnslicensen flera olikaden tasav
avgifter själva ansökan. avgiftavgift för prövningen EnEnut. tas ut av

årligutgår vidare saluvagnsskyltför varje ävensamt en
registerhållningsavgift licenshavaren har anmältför varje fordon som

han licensen.önskar använda samtidigt med stödatt av
vägtrafrkens område avsnittVi behandlar frågan avgifter på i 18.om

saluvagnsregistreringen,Vi konstaterar där olika avgifterna fördeatt
olikafrämst praktiska skäl, i fortsättningen bör i deäven uttasav

skeden respektive kostnadhanteringen uppstår.närav
Författningsregleringen ske förordningen avgifter inombör i om

vägtrafrkområdet.
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Återkallelse saluvagnsregistrering9.3.5 av

saluvagnslicens kan i dagEn under vissa förutsättningar återkallas. Det
ske licenshavarenkan har lämnat oriktig uppgift i intygettom en om

kontrollmärket har förstörts, licensen har utnyttjats i stridatt motom
bestämmelserna, den inte har utnyttjats under de tolvsenasteom
månaderna eller finns anledningdet till återkallelse.om annan

saluvagnsregistreringEn måste enligt vår uppfattning iäven
fortsättningen kombineras med möjlighet återkalla den i vissaatten
fall. sådan möjlighetEn kan tjäna påtryckningsmedel bl.a. denmotsom

i dag lånar sina saluvagnsskyltar för olika kömingar.ut typersom av
gäller inte minst det missbruk skyltar visat sig förekommaDetta av som

vid s.k. privatimport fordon från främst Tyskland dåav
saluvagnsskyltar felaktigt föranvänds i stället den avsedda
interimsregistreringen.

grunder förDe återkallelse saluvagnslicensen finns förav som
närvarande bör gälla fortsättningsvis. Märk dock intygetäven att attom

kontrollmärke har förstörts föreslås avskaffat jfr avsnitt 8.2.8. Deett
bör emellertid kompletteras med återkallelsegmnd, uttryckligenen som

sikte falletpå det innehavaren registreringen har visat sigtar att av vara
olämplig. bör föreskrivasDet också återkallelse inte skall ske iatt-
ringa fall.

redovisningen framgår återkallelse saluvagnslicensAv attovan av
enligt nuvarande bestämmelser sker i mycket begränsat antal fall. Viett
har under utredningsarbetet också förstått uppföljningenatt av
missbruket med saluvagnsskyltar i fall brister. Polisensmånga

irapporteringsbenägenhet tenderar minska takt dessmedatt att
resurstilldelning krymper.

vill understrykaVi vikten prövningsmyndigheten f°arattav
kännedom fall missbruk saluvagnsskyltardeom av av som
förekommer. därvid åligga polisen missbrukDet måste att rapportera

sådana skyltar i olika sammanhang. särskild bestämmelse börEnav
uttryckligen detta.ange

fårDet därefter ankomma vid handläggningenpå VV att av
ärendena skapa sådana rutiner vid prövningen missbrukatt av
saluvagnsregistreringen motverkas.

denFör inte betalar saluvagnsskatt gäller enligt dagens reglersom
förbud saluvagnsskylten. Utebliven bör,använda betalningett att

såsom för återkallelseockså grund licensen. Dettautgörasagts ovan, av
kommabör till författningstextenuttryck i 14 kap. 9 §.

Bestämmelserna bör kunna ligga till grund för väl fungerandeen
ordning uttrycklig bestämmelse ansökan inteäven utan atten om en ny
får förrän förflutit efterviss tid återkallelse, dvs.prövas utanen en

Vägtrañkregistrering18-6121SOU1998:16212
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registrering nyligenåterkallelse givenspärrtidsbestämmelse. Att av en
gäller prövnings-tolkningsdatum detskett bör givetvis närettvara

meddelas eller inteskallregistreringmyndighetens bedömning av om
vid ansökan.en ny

skyltarOmhändertagande9.3.6 av

polisen handbestämmelser skallfordonsskattelagensEnligt ettta om
fordonsskattenbrukasfordonetfordons registreringsskyltar trots attom

skyldighet finns dock inteellermöjlighethar betalats. Någon sådaninte
bestämmelser medgerheller finnsfråga saluvagnsskyltar. Intei somom

obehörigt hand.används påsaluvagnsskyltar sätt tasettatt omsom
vi förståttfältet harmed polisenVid kontaktervåra attute en

bestämmelsergällandekontrollenskulle underlättasådan möjlighet av
återkallelse självareglernakomplement tilloch ett avomvara

saluvagnsregistreringen.
möjlighet förförts inhar1998:490yrkestrafiklagendenI ennya

fall,i vissataxiskyltars.k. gulaomhändertapolisen t.ex.att om
fordonettaxitrafik ellertillstånd tillharfordonets inteägare avom

skyltar,med sådanaförsettskallanledning inte längre varaannan
1997/982192. Virskr.1997/98:TU9,1997/98:63, bet. attprop. anser

omhändertaplatsmöjlighetmotsvarandepolisen bör få atten
Jämför avsnitt 17.3.felaktigtanvänds påsaluvagnsskyltar sätt.ettsom

Straffbestämmelser9.3

att medförseelservaltoftatid har polisenPå rapporterasenare
brottsrubriceringmedordningsbot platsensaluvagnsskyltar genom

förtsfordonet harfordon.avställt Attellerbrukande oregistreratav
hellerinteochbotenframgår då intemed saluvagnsskylt rapporterasav

harlicenshavareDenregistreringsmyndighetentill sätt.annat som
Polisenhuvud inte.alltsåskyltlånat sin över tagetrapporterasut

bakom valetliggerprioriteringskravoch hårdaresursbristmedger att av
det saknasförhållandetdetTill detta kommerrapporteringssätt. att

tillunderrättelseskyldighet VVpolisensbestämmelseruttryckliga om
missbruk skyltar m.m.om av

från vissa EU-fordonprivatimportenökandesamband med denl av
brukökatocksåpolisens sidaländer har från noterats ett av

iinköpt fordon,i utlandetvill föra indemsaluvagnsskyltar ettsomav
ochavgift för licensbetalaochinterimslicensstället för ansökaatt om
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försäkring. lånar saluvagnsskyltar till denVissa licenshavare även ut
i med avställt fordon.andra sammanhang vill köra ettsom

tillfälle följa polisensVi har under utredningsarbetet haft huratt
utländskakontroller registreringsförhållandena för införsel avav

fann saluvagnsskyltar påfordon vid färjetenninalema till. Vigår att
fall hadegällande bestämmelser. någotolika användes i strid Isätt mot

meddelad licens duplicerats, dvs.utlämnad saluvagnsskylt enligt enen
privatimport frånför användas vid uppgivenförfalskats, kunnaatt

tidigarekontaktman förde inTyskland. Licenshavarens ett
tillverkadegenhändigtfordon med hjälptyskregisterat enav

saluvagnsskylt.
faller sannolikt in underförfalskad saluvagnsskyltanvändaAtt en

Förfarandet börkap. brottsbalken.märkesförfalskning enligt 14 7§
till innehavarendock resultera i VVäven rapport att avomen

tillverkning falska skyltar.skyltar/tillåtitregistreringen har lånat ut av
återkallelse meddeladförfarande bör föranledasådantEtt av

registrering.
saluvagnsregistrering byggerVårt förslag det gäller nämntsnär som

kontroll överträdelserfungerande polisiärdet finns välatt av aven
förstärks.effektiviseras ochbestämmelserna och dennaatt

saluvagnsskyltmed någonden brukar sitt fordonFör annanssom
oregistrerat fordon, dvs.brukandeblir det hittills fråga ettom avsom

straffansvar enligtskärptregistreringsplikten medbrott ettmot
vägtrafrkregister. gällandeNuförslaget till lag ansvars-om

medkompletterasframgåttbestämmelser bör också, ettovan,som
låter någonför innehavare registrering annansomansvar av

saluvagnsskylt.obehörigen bruka en
och viteförelägga dömadag finns förmöjlighet i VVDen utattsom

återlämnafullgör sin skyldighettidigare licenshavare inte attenom
Beträffande utformningenföreslås dock utgå.utlämnade skyltar av

avsnitt 17.3.ansvarsbestämmelsema närmarese

underrättelseskyldighetMyndigheters9.3.8

fortgåkan oftasaluvagnsskyltar beskrivitsmissbrukDet ovansomav
enkelt därför förfarandetsida heltåtgärd från myndigheternas attutan

från polisensmyndighets kännedom. minstinte kommer till Interätt
ochpolismyndighetenuttrycklig skyldighet försida har efterlysts en

prövningsmyndigheten, dvs. VV,tillandra myndigheter att numera
missbruk. Visådantanmäla missförhållanden attrör menar ensom

smidigareöverträdelser påleda tillsådan skyldighet bör kunna ettatt
polisenskunna underlättabeivras och böroch effektivare kansätt
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förslaget förordningtillkap. ll §arbete fältetpå se 14ute om
tillmissförhållanden kommersådanavägtrafikregister. Genom att

missbrukas leda tillsaluvagnsregistreringkännedom kan denVV:s som
återkallelse, jämför ovan.

saluvagnsskyltarsvenskaAnvändande9.3.9 av
utanför Sveriges gränser

internationellfordon il987:27förordningenBestämmelserna i om
bruk i Sverige devägtrañk i Sverige tillåter, nämnts avovan,som

saluvagnsskylten. Svenskasvenskatill dennordiska motsvarighetema
nordiska länderna.andrabrukas i deskyltar fårsådana på sättsamma

hänvisasnuvarande BRK,saluvagnslicens,bestämmelsernaI om
Vi harför Norden.särreglerbestämmelser övervägtinte till dessa om

tillämpningenunderlättaochtydlighetendet för ökaatt avom
gäller i dessavaduttryckligen börbestämmelserna, nämnas som

då skulledenhänvisningarVi dockavseenden. artenatt avmenar
onödigtvis skullevilketsärreglerade områden,radbehöva påanges en

författningstexten.tynga
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fordonregistreringTillfällig10 av

m.m.

interimistiskskilda formernaförslag i huvuddrag: DeUtredningens av
ochinterimslicensexportvagnslicens,fordonregistrering av -

kallasregelsystemenhetligttillturistvagnslicens förs ett somsamman-
EU/EES-såvälföreslås omfattaBestämmelsernatillfällig registrering.

påberoendedifferentierastredjelandsfordon ochfordon s.k. omsom
vägtrañkregistretiskall registrerasslutligentidfordonet efter vissen

skallfordonbegagnadeomfattaFörfarandet föreslåseller även som
exporteras.

därvid harEU-land ochfrånfordon, försEtt ett annat ensom
vidgodkäntsfordonet harfår innanlandet,registrering i detgiltig även

fordonandrainskränkning. Förregistreringsbesiktning brukas utanen
saknarfordonkommandeEU-länderandranämnda fråndeän somnu -

medbrukandetblir däremottredjelandsfordonregistreringgiltig samt -
fordonet harinnaninskränktregistreringentillfälligastöd denav

registreringsbesiktning.godkänts vid
skallregistreringtillfälligmyndighetsuppgifterSamtliga rörsom

handhas VV.av
differentieras. FörregistreringentillfälligaGiltighetstiden för den

skallochi Sverigefinnsi ellerskall föras infordon somsomsom
giltighetstidföreslåshärstadigvarande brukasförregistreras att omen

ifinnsi ellerskall förasför fordonmånader, medan dentre somsom
brukstadigvarandehär förskall registrerasSverige intesommen

Sverigeförasskallfordonbegagnadeår.föreslås För utett ursomvara
tillgiltighetstidenregistrering begränsastillfälligmed stöd enenav

månad.

uppdragUtredningens10.1

minstinte4har fåttutredningende direktivI attangessom
de ändringarbakgrundbl.a.inträde i EUSveriges mot avav-

dettatullreglematrafik och iinternationellförutsättningarna för som
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land fordon rätteligeni vilketfrågormedfört har aktualiserat ettom-
fordon registrerat ilängeskall registrerat och hur är ettett somvara

utvecklingenvidareSverige. Detland får användas i sägs attannat
komma ställa krav påmarknad tordeeuropeiskinom atten gemensam

registreringsplikten. Vidavgränsningenkel och tydlig översynenaven
i Sverigefordon får brukasbelysa hurskall vi därför attutan vara

registrerade i Sverige.skallfordonregistrerade här respektive när vara
olika formerförsamlat regelsystemFörslag lämnas tillbör ett av

fordon s. 6.tillfälligt brukande av

brukandetillfälligtAllmänt10.2 avom

fordon

Inledning10.2. 1

registrerings-regleras1972:599, BRK,bilregisterkungörelsen8§I
skall brukasfordonskall allafordon. principplikten för I varasom

finnsi 9 I 3 §undantagfinns dock vissaregistrerade. nämnsDet som
där hänvisningenligt BRKregistreringspliktenfrångenerella undantag

vägtrafiklagstiftningen finnsförfattningar.till andra Isker
fordon. Nedanbrukandetillfälligtfonnerbestämmelser olika avavom

dessa.följer kort beskrivning aven

Körtillståndl0.2.2

efter anmälankani bilregistretregistreratfordonEtt är avsom
innebärregistret.avställt i Detfordonsägaren antecknas attsom

trañkförsäkringspliktigt. Fordonetellerskatte-fordonet inte längre är
avställningstiden. Ettunderkontrollbesiktigasbehöver inte heller

fordon kanregistrerattrafik.användas i Ettavställt fordon får inte
s.k.registreringen,samband mediomedelbartställas antingenav

begäran.ellerobligatorisk avställning, ägarenssenare
Ettfinns i 45-47 BRK.körtillstånds.k.Bestämmelser om

förstaavställt enligt 34 §fordonkörtillstånd brukandeför ärett somav
ställtsskall då haFordonetfordonetsfår meddelasstycket ägare. av

ochhandlingarvissafordonet har lämnatsinte fördärför detatt
eller därförtrafikförsäkringoch bevistypintyguppgifter, attt.ex. om

registreringen.efterregistreringsbesiktningfordonet skall genomgå
meddelas fordonet hari princip intef°ar körtillstånd närDäremot

förundantag finnsVissabegäran.ställts på ägarens egenav
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fordonamatörbyggda se VV:sochprovkörning ombyggdaav
föreskrifter 10.VVFS 1993:

meddelades.den dag detmånad frånkörtillstånd gäller underEtt en
f°ar tillståndkörtillstånd gåttgiltighetstiden förHar ut ett nyttett

stödskäl för det. Medfinns särskildaendast detmeddelas ettavom
förbilprovningenföras tillfordonet bl.a.tillstånd fårsådant

registreringsbesiktning.
körtillståndförförutsättningtrafikförsäkringgällandeEn attär en

inteavställt detfordonetEftersomskall kunna meddelas. ärär
fordonsskattepliktigt.

avgiftbetaladesTidigarekörtillstånd hos VV.Ansökan görs enom
under våren 1998.dock tagits bortharkronor. Den150om

i frågahar saluvagnslicensfår inte meddelas denKörtillstånd som
provkörning ilicensen. Förbrukas med stödkanfordon avsomom

brukas medfår fordonreparationtillverkning ellersamband med ett
företag medyrkesmässigt eller iendast denstöd körtillstånd av somav

fordon §.47tillverkar ellerverkstad repareraregen

med §Brukande stöd 4710.2.3 aav

bilregisterkungörelsen

lämpligabrukas kortastefordonf°ar oregistreratEnligt § BRK47 etta
vissalagen 1994:2043enligtfrån besiktningsorgantill ochväg ett om

registreringsbesiktning. Vidfordonsomrädet förbesiktningsorgan på en
besiktnings-tid hosavtaladhandlingar visarskallsådan färd som

ellerbilinspektörförtillsägelse visasmedföras och påorganet enupp
Själva brukande-avtalad tid.s.k. bevispolisman. Detta är ett omen

dvs.medan besiktningsorganet,alltså i § BRK,regeln finns 47 a
körningen fårvilketstödbevis med ägabilprovningen, utfärdar det av

rum.

Exportvagnslicens10.2.4

kanl964:39, EVK,iexportvagnskungörelsenEnligt bestämmelserna
förvärvathär hari Sverigeegentliga hemvistden inte har sitt mensom
landet, fåförahanmotorcykel,personbil eller ämnar ut ursomenen

registrerat enligt BRK.detSverigefordonet itillfälligt bruka ärutan att
exportvagnsförteckning ochs.k.infört iFörutsättningen det ärär att en

syftar tillFörfarandetexportvagnsskyltar.försett med särskilda attär -
Sverigehemvist isitt egentligainte harunderlätta för attpersoner som

med hem.föra det sigSverige ochskattefritt iköpa fordon tull- ochett
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imedges endast för fordon inte har varitExportvagnslicens som
varit eller bortfordonet inte hartrafik, dvs. förutsättning är är,atten

förening avställning ochlandet i medregistrerat här i än attannatvara
förts iexportvagnsförteckning, 3 afordonet förut har in §inte heller

således fordon.EVK nya-
Även flyttaegentliga hemvist härden har sitt attmen som avsersom

sådant fordon if°ar tillfälligt brukafrån landet inom månader etttre
bestämmelser.Sverige enligt dessa

nämnda förhållandena inteupphör debruka fordonetRätten näratt
tilleller lånasfordonet överlåts, hyrsföreligger ellerlängre ut utom

här §.endast tillfälligt vistas lnågon intesom
skall brukasmotorcykelpersonbil ellergällerEVK även som

utlandsmyndighet §.svensk lutanför landet aenav
förs hos tullrnyndighet ochexportvagnsförteckningensärskildaDen

förteckningenskall föras in ieller motorcykelansökan bilattom en
utfärdarGeneraltullstyrelsen, GTS,tullmyndigheten. närmareprövas av

förekommande fall efterkungörelsen, iföreskrifter i frågor rörsom
efter samråd medoch i övrigtRPS,samråd med Rikspolisstyrelsen,

för skyltarnaexportvagnsförteckningen ochinförandet iVV. För-
kronor.avgift sammanlagt 290skall betalas omen

exportvagnsförteckning underansökan föras in ifordon får påEtt
gränsförsäkring, dvs.förutsättning bl.a. typatt en avav en

trafikförsäkring har tecknatssvensktrafikförsäkring, eller någon annan
förteckningen.får stå kvar ifordonet längstför den tid under vilken

fordonet skall ocksåförvärvaellerFordonets denägare attavsersom
för införandet.försäkran angående förutsättningarnaavge en

Turistvagnslicens10.2.5

medges enligtfordon i Sverigebrukandeslag tillfälligtEtt annat avav
1972:601, TVK Tturistvagnskungörelseni urist-bestämmelserna

iegentliga hemvisthar sittmeddelas intevagnslicens får den som
skalllandet och häritillfälligt skall vistasSverige och endast som

registrerad i landet.inteeller släpvagnbruka bil, motorcykel ärsomen
har förts infordonetunder förutsättningSådan licens f°ar meddelas att

ändamål.liknandeför någotellerför enskilt bruk, för testkörning annat
skall användas inomtillfälligtfordonet endastkrävs vidareDet att
för fordonet ellermedgettstullfrihet harlandet och attatt temporär

2 §.tullen påfordonet har kontrollerats sättannatav
tullfrihet,begreppethar temporärTemporär import ersattnumera

importförfattningar.del Temporärvilket fortfarande används i en
itillfälligtvill användainnebär tullförfarande för denett en varasom
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igen.dendärefter föraoch utgemenskapeninomlandnågot
tredjeendastalltsåEU-inträdet gentemotefterFörfarandet tillämpas

medborgareutländskaanvändsEU-land ochicke somland, dvs. ett av
intemil.studerandeforskare,Sverige,ivill arbetatillfälligt somt.ex.

1987:27,förordningenenligtfordonanvändaför seuppfyller kraven att
nedan.

ocksåtullmyndigheten,turistvagnslicens prövas somFrågor avom
turistvagnslicens harvilkaförfordonderegistersärskilt överför ett

verkställighetenförföreskriftermeddelathar avGTSutfärdats.
försettskallmeddelaslicensvilketförfordonEttkungörelsen. vara

skallskyltarnaochlicensenturistvagnsskylt. Försärskildmed en
kr.sammanlagt 290avgiftbetalas omen

enligttullfrihettiddenundergällerturistvagnslicensEn som
underdvs.fordonet,förmedgettsharimportreglerna temporärom

påtullen sätt.kontrollerats annatdettaellermånader,24längst av
till det.anledningskäligfinnsdetåterkallaskanLicensen om

Interimslicens10.2.6

1973:766kungörelsenifinnsinterimslicens omBestämmelser om
fordonförmeddelasfårlicens ettSådanILK.fordon,förinterimslicens
förlandetiförs in attochSverigeiregistreratinte är somsom

intedenmeddelasLicensenhär.brukasstadigvarande som
motordrivnamedhandelellertillverkningdriveryrkesmässigt av

medförsesskall dåFordonet§.2terrängsläpellersläpfordonfordon,
interimsskylt.en

brukasfordonetf°arinterimslicensstödMed av en
förplatsjärnvägsstation,hamn,frånlämpliga vägfärd kortasteför
tillochliknandeellerförvaringslokalreparationsverkstad,tullklarering,

tilllokal ellerellerplatssådan garage,en
enligtbesiktningsorganoch fråntilllämpligafärd kortaste vägför

fordonsområdetpåbesiktningsorganvissa20431994:lagen§2 om
besiktning.vidprovkörningförbesiktningför samt

vidgodkäntsochregistreratsinförseln harefterfordonetSedan
brukasdockdetfårtypintygitagitsellerregistreringsbesiktning upp

ochstycket 1förstaiändamålandraför än avsessom
förutsätt-underinterimslicens,meddelartullmyndighetDet är som

gränsförsälcringsärskildellertrafikförsäkrat attfordonetning är enatt
1976:359.trafikförsäkringsförordningen12§det,förtecknatshar

meddelades.dendagdenmånad frånundergällerLicensen en
medrödInterimsskylten-betalas.skallkronoravgift 150En om

detochinterimsnummer motsvararfordonetsteckenvita upptar-
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registreringsnummer fordonet kommer tilldelas i samband medattsom
registreringen.

GTS meddelar föreskrifter för tillämpningen kungörelsen, iav
förekommande fall efter samråd med RPS och i övrigt efter samråd
med VV.

jsambandI med prövningen ansökan interimslicens görav en om
tullmyndigheten bl.a. fysisk kontroll fordonets identitet, GTSen av
föreskrifter TFS 1988:45.

l0.2.7 Förordningen internationell vägtrafik iom
Sverige

Sverige har biträtt den s.k. Wienkonventionen vägtrafikom
SÖ 1989:1. Bl.a. detta förhållande föranletthar införandet förord-av
ningen l987:27 fordon i internationell vägtrafik i Sverige. Det ärom
med stöd dessa bestämmelser all turisttrajik från andra länderav som

i Sverige. Särskilda förordningsmotivutövas 1987: 1 har utfärdats.
Enligt förordningen skall motordrivna fordon och släpfordon, som

används i internationell vägtrafik i Sverige, uppfylla de villkor om
registrering och beskaffenhet och utrustning följerom som av
förordningen l §.

fordonEtt i internationell vägtrafik i Sverigeanses vara om
fordonet fysisk eller juridiskägs har sittav en person som

huvudsakliga hemvist utomlands,
fordonet inte registrerat i Sverige, ochär
fordonet har förts in till förSverige tillfälligt brukande här.

Om det för fordon har sitt huvudsakliga hemvist iägareett vars
Sverige har medgetts tullfrihet, gäller bestämmelserna itemporär
förordningen fordonet inte skall i internationelltrots att anses vara
vägtrañk i Sverige 2 §.

I 4§ finns krav på fordon i internationell vägtrafik iett att ett
ÄvenSverige skall registrerat i främmande tillfälligastat.vara en

registreringar godtas. Fordon inte registreringspliktiga enligtärsom-
behöverBRK inte registrerade enligt förordningen. hellerIntevara

behöver i och för sig registreringspliktiga fordon registreradevara
utomlands, de skall användas på tillåtetsätt ärett utanom som
registrering. Undantag från registreringskravet har gjorts för-
släpfordon i sitt hemland får användas registrering.utansom

Vid färd med registrerat fordon skall föraren medföraett ett
registreringsbevis och fordonet skall försett med registrerings-vara
skyltar utvisar fordonets registreringsnummer Varje5 §.som
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nationalitetsmärkehabaktill somettdessutomskallfordonregistrerat
7 §.registreratfordonetvilken ärivisar stat

bestämmelser utrust-1972:595, FK:s, omFordonskungörelsens
internationellianvändsfordonbeträffandedelari vissagällerning som

bilavgasförordningeniBestämmelsernaSverige.ivägtrañk
dessafordon,sådana utantillämpligaintedäremot1991:1481 är

fordonetsigällerutsläppvillkorde somuppfylla avgaserskall avom
§.hemland 9

verkställighets-deGTSochRPSmedsamrådimeddelarVV
frånundantagmedgeocksåfårVVbehövs.föreskrifter som

förordningen.ibestämmelserna
reglerat,intebrukande närmareärtillfälligtmedVad menassom

och gränsöver-turisttrafikmöjliggöra annanavsikten är attmen
trafik.skridande

nordiskafor1987:27förordningenenligtgällerreglerSärskilda
fordonSådanaNorge.ellerFinlandDanmark,registrerade ifordon

jfr1985årfrånavtaldetenligtfårsläpfordonkoppladedemtilloch
högstunder ettSverigeibrukasländernamellangällernedan som nu

ibrukasf°arfordondanskafrågai somfallet ävenår. Detta är om
ibrukasfinska f°arfordonpröveskilter,faste sommedDanmark
ibrukasfårfordonnorskaochprovnummerskyltar sommedFinland

förseddaskallfordonSådanaprövekjennemerke. varamedNorge
§§.10-12nationalitetsmärkehemlandetsmed

användandeÖverenskommelsenordiskNy om10.2.8
landnordisktiregistrerade annatettfordonav

förordningeniNordenförbestämmelsernasärskildadeförgrundTill
överenskommelsenordisk omframgåttsåsomligger,1987:27 enovan,

fordon.registreringochkörkort avgodkännandeömsesidigt avav
dennämligenträffadeSverigeochNorgeFinland,Danmark,

godkännandeömsesidigtöverenskommelse1985november om12 en
framarbetatharLändernafordon.registrering nuochkörkort avavav följande.detibehandlasöverenskommelse,reviderad somen

fordon.registreringi dokumentet rör6-9Artiklarna av
till demochlandetdetiregistreradefordon är enaMotordrivna som

högstunderländernaandrade sexibrukasfårsläpfordonkopplade
uppfyllaochskicktrafikdugligtiskallFordonenmånader. vara

ochhöjdlängd,bruttovikt,axeltryck,föreskrifterbesökslandets om
registrerings-hemlandetsmedförseddaskallFordonenbredd. vara

stycket.förstaartikel 6nationalitetsmärkenochskyltar
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Om det i det landet har meddelats särskilt tillstånd därett attena
tillfälligt bruka fordon inte registrerat i landet ellerärett ärsom som
tillfälligt registrerat landet,i får fordonet under den tid tillståndetsom

tillfälligt brukas i de andra länderna artikel 7. Detta alltsåavser avser
de svenska turistvagns- eller interimslicensema.exportvagns-,

Vad i artikel 6 första stycket gäller danska fordonsägs ävensom
får brukas i Danmark med faste pröveskilter, finska fordon fårsom som

brukas i Finland med provnummerskyltar, norska fordon f°arsom
brukas i Norge med prövekjennemerke och svenska fordon fårsom
brukas i Sverige med stöd saluvagnslicens artikel 8.av

Artiklarna 6-8 gäller under förutsättning fordonet f°ar brukas i sittatt
hemland och att

det inte böreller registrerat i besökslandet,är vara
det fysisk normalt inte bosattägs iärav en person som

besökslandet eller juridisk etablerad iär ett annatav en person som
land besökslandet,än

brukandedet har förts förin tillfälligt i besökslandet artikel 9.
Frågor överenskommelsen bereds för närvarande inomom

Regeringskansliet Kommunikationsdepartementet. Samtidigt pågår
diskussioner isländsk anslutning till överenskommelsen. Jämförom en
dock vad nedan förslag tillEU:s s.k. skattedirektiv,sägs ettsom om
avsnitt 11.

l0.2.9 Särskilt brukande s.k. testfordon här iom av
landet

I vissa fall genomför biltillverkare fordon i Sverige. Dessatester av
fordon i nonnalfallet oregistrerade. Tidigare har brukandet sådanaär av
fordon kunnat ske med stöd turistvagnslicens, 2 § TVK.av se

Enligt den bestämmelsen får, tidigaresåsom framgått, turistvagns-
licens meddelas den inte har sitt egentliga hemvist i Sverige ochsom
endast tillfälligt skall vistas i landet för brukande bil, motorcykelav
eller släpvagn inte registrerad i landet. Ytterligareärsom
förutsättningar är att

fordonet har införts för enskilt bruk eller for testköming eller
liknande ändamål,annat
fordonet endast tillfälligt skall inomanvändas riket, samt att

tullfrihet har medgetts för fordonet eller fordonettemporär har
kontrollerats tullen på sätt.annatav

Turistvagnslicens kan sedan den januari1 1995 på grund av-
tullfriheten inom EU inte utfärdas för fordon kommer från ettsom-

EU-land. Jämför 2 § sista ledet TVK.annat
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undantag,ansökanitestfordonsfallen göras omfår enställetI t.ex.
ivillkoretellerBRK8 §enligtregistreringspliktenantingenavsersom

Sverige attivägtrafikinternationell omifordonförordningen4 § om
främmandei stat.registreratmåstefordonet envara

innehållariktlinjer,VV:senligtskall,ochVVhosAnsökan görs
sökandenschassinummer,ochfabrikat,fordonets typuppgift om skallfordonetområdevilketinomadress,ochrespektive ägarens namn

upplysningarandra avsamttidpunktvilkenbrukas, avsessom
prövningen.förbetydelse

registrerings-tillförslagVägverkets10.3
fordonförbestämmelser som

EU-landfrån ettimporterats

Inledning10.3

föreslåuppdragiVV att19959denskrivelseiRegeringen marsengav
fordonregistreringvid somgällaskulle avregelsystemnytt somett

EU-land.från ettimporterats
sådanatillförslaglämnades1995maj15denpromemoriaI en innebär attFörslagetavsåg.uppdragetregistreringsbestämmelser som

ändringarvissainförs,registrering atttemporärförordning omnyen förinterimslicens1973:766kungörelsen omochBRKi attgörs
detiredovisasförslagetdelarnaväsentligasteDe avupphävs.fordon
ochförvi stannatförslagdethär somredan attvill nämnaViföljande.

VV:sfrånsigskiljerdelarväsentligai10.4avsnittiredovisassom
förslag.

SverigeifordonbrukandeTillfälligt10.3.2 av

VV,bör,landetioch förs menarutlandetiförvärvasfordonEtt som iregistreratshardetinnanhärbrukasfåförutsättningarvissaunder
bostadentillhamnenfrånbrukandedettagälleralltFramförbilregistret.

registreringsbesiktning.förbesiktningsorgantilloch
detskalllandi annatregistrerat ettinförseln ärvidfordonetOm

Dettaregistreringen.utländskadenstödmedhärbrukasfåkunna av
1987:27förordningen omändringskekunna avskulle engenom

skulleförfarandetdetSverigevägtrañk iinternationell menifordon
Ettkontrollsvårigheter.ochskattebortfallförriskinnebärasamtidigt en

finnaskunnadånämligenskulleregistreringutländskmedfordonantal
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i trafik i Sverige, fordonen någon bosatttrots ägsatt i landet.ärav som
Modellen innebär inte heller någon lösning för de fordongrupper av

skall registreras i bilregistret och behöver flyttas och ställassom insom
till besiktningsorgan för registreringsbesiktning.

VV föreslår i stället bestämmelser registrering,temporärom som
gäller tillfälligt brukande fordon här i landet i avvaktan på attav
fordonet blir godkänt vid registreringsbesiktning och slutligt registrerat
i bilregistret. Sådan registrering skall inte få meddelas på förrännytt
efter 12 månader från föregående medgivande.

Regelsystemet omfatta dels fordonär försavsett att i Sverigesom
från EU-land med syfte stadigvarandeett annat brukas här, dels detatt
nuvarande förfarandet med interimslicens. Det medför därför
konsekvensändringar för fordon förts från tredje land.som
Bestämmelserna omfatta de fordon i dag kanäven brukasavses som
med stöd 47 a§ BRK, dvs. bestämmelsen oregistreratattav ettom
fordon får brukas kortaste lämpliga till och frånväg ett
besiktningsorgan.

Vidare omfattar förslaget fordon förs landeti änsom av annan en
yrkesmässig importör respektive fordon uppstår här. Densom senare
kategorin fordon tillverkas här någon yrkes-änavser som av annan en
mässig tillverkare och fordon tidigare har varit registrerade här.som

Tillfälligt brukande med stöd exportvagnslicens respektiveav
turistvagnslicens omfattas inte förslaget.av

10.3.3 Meddelande registreringtemporärav -
myndighetsorganisationen

Temporär registrering bör, enligt VV, meddelas myndighet ochav en
beslut bör överklagbartett hos allmän förvaltningsdomstol.vara
För fordon förs från EU-land förekommer inteett annatsom

någon förtullning eller något skatt försäljningsskattuttag änannatav
eller mervärdesskatt. F örsäljningsskatt påförs iVV samband med attav
fordonet första gången i trafik. Mervärdesskatt förtas transport-nya
medel Skattemyndigheten itas Dalarnasut län. Ett transportmedelav
räknas det har köpts inom månadernytt efter det detsom om attsex
första gången tagits i bruk eller före köpet har körts högst 600 mil. För

omfattas mervärdesskattereglemaatt skall transportmedlet dessutomav
användas för elleratt transportera passagerare varor.

Meddelande registrering och utlämnandetemporär skyltar förav av
tillfälligt brukande bör dock, enligt förslag,VV:s inte göras av
Skattemyndigheten i Dalarnas län.
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tullmyndighetändamålsenligtheller attenligt VV inte enDet är
förtullas.skallintefordonkontrollerarochhanterar som

myndig-regionalarolllänsstyrelsemastagitVVSedan över som
mellankopplingnaturligingenhellerfinnsbilregistreringenförheter

fordon.registreringtemporärärendenoch rörlänsstyrelserna avsom
med långtlandetiantalfinns orterPolismyndigheter stortett

villfordonsägareförservicenivågoddärmedöppethållande och somen
införseln.medsambandidirektfordonetregistreratemporärt

fordonantaletminimerahar intresse att somPolismyndighetema av
dessutom göraoch kanregistreringsskylt entrafikframförs i utan

i dagredanocksåutfärdarPolisenfordonet.trafiksäkerhetskontroll av
kanhanteringBRK,24§registreringsskyltar somprovisoriska en

registreringen.tänktamed den temporärajämställas
polismyndig-dockarbetarpolisväsendetomorganisationerEfter av

personaladministrativochfrågorpolisiäramedhuvudsakiheterna
hellerkontorstid. Inteunderregistreringsärendenhandlägger

frågor temporärhandläggaVVenligtdärförbörpolismyndighet om
registrering.

fordonochEU-landfrånförs in annat somettfordonFör som
ställetföreslås ibilregistretiregistrerasskallochlandetiuppstår som

registreringsmyndighet.blirVVatt
förförtullasskallland ochtredjefråninförsfordon ettFör somsom

tullmyndighet prövaföreslåslandetihärbrukasstadigvarandeatt
registrering.frågan temporärom

fråninförs annatfordon ettNärmarel0.3.4 somom
EU-land

fråninförs annatettfordonunderlätta hemtransporten somFör avatt
utländskadenpåbrukasfåförslagVV:senligtfordonenEU-land bör

Förordningeninförseln.frånveckahögstunderregistreringen en
ändradföreslåsSverigeivägtrafikinternationellifordonl987:27 om

tillkörasEU-land kaniförvärvatshar ettfordonså ettatt som
Ansökanregistreringen.utländska omdenstödmedhemorten av

därvidskalllandetihärbrukandetillfälligtförregistreringtemporär
införseldagen.frånveckainomgöras en

giltigstyrktinförseln harviddetfordonet, enVV att omanser
denunderbegränsninganvändasfåbör utanregistrering,utländsk

EU-ländersamtligaeftersomgiltighetstid,registreringenstemporära
med EG-enlighetikontrollbesiktningperiodiskförhar ett system

giltigsådanharintefordonetOm143/EEG.77/direktivet en
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registrering bör begränsningar och villkor för brukandet enligt det
nuvarande interimslicensförfarandet gälla.

lO.3.5 Närmare fordon förs frånin tredjeom som
land

Även för fordon förs in från tredje land skall enligt VV:s förslagsom
registrering möjlig.temporär Tullmyndigheten handlägger då denvara
registreringen i sambandtemporära med fordonet förtullas eller vidatt

anmälan förtullning fordonet på Tullmyndighetenort.om av annan
anmäler därefter fordonet och den registreringen förtemporära
registrering hos registreringsmyndigheten.

För fordon förs in från tredje land bör enligt VVsom av
trafiksäkerhetsskäl endast begränsat brukande tillåtet, eftersomett vara
det saknas garantier för tredje länder har kontrollbesiktnings-att ett

enligt EU-modell.system

10.3.6 fordonNärmare uppstår i landetom som

Fordon uppstår i landet och skall registreras skall gå igenomsom som
både ursprungskontroll och registreringsbesiktning hos besiktnings-

Först därefter anmäls fordonet hos VV för registrering.organet.
För oregistrerat fordon skall få brukas för färdatt tillett

besiktningsorganet måste i dag besiktningsorganet utfärdat bevisett av
avtalad tid medföras 47 a§ BRK. För underlätta bl.a.attom

provkörning bör registrering enligt förslaget kunnatemporär meddelas i
fråga fordon tillverkas i landet yrkesmässigänom som av annan
fordonstillverkare, fordon tidigare har varit registrerat här i landetsom
eller fordon skäl skall registreras här jämför detannatsom av
nuvarande begränsade brukandet enligt bestämmelserna om
interimslicens.

l0.3.7 Fordon i yrkesmässig trafik

Fordon används i yrkesmässig trafik bör inte få brukas innan desom
har godkänts vid registreringsbesiktning och blivit fullständigt
registrerade här i landet. Sådana fordon skall därför enligt VV:s förslag
inte omfattas bestämmelserna registrering.temporärav om
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RegistreringsnummerlO.3.8 m.m.

deniledförslaget utgöra ettenligtskallregistreringentemporäraDen
vidredanfordonetinnebärDet attregistreringen.fullständigasenare

dvs.registreringsnummer,ordinariefåbörregistreringenden temporära
registreringen.fullständigadenvidtilldelasfordonetdet somnummer

tullmyndighetregistreringmeddelas temporär enavFordon som
VVpåavvaktan attiregistreringsskyltarprovisoriskatilldelas

skyltar.ordinarietillhandahåller
obegränsatmedgetts ettfordonförskall detförslagVV:s somEnligt
bilregistretiförkontrollmärke, attsärskiltutfärdasbrukande ett

fordonen.registreradefullständigtdefrånfordonetsärskilja

Giltighetstid10.3

fördagenfrånmånadgällerinterimslicensennuvarande enDen
eventuella intygkontroller,licensenmed attärAvsiktenutfärdandet.

tiden.angivnadeninomutförtsskall haregistreringsbesiktningoch
interimslicensenförgiltighetstidenochregistreratfordonetOm är

fordonkörtillstånd. Föransöka ettfordonsägarenkangåtthar omut
intedäremotkörtillståndEU-land kanfrånin annatförs ettsom

godkändefterförränregistrerasintefordoneteftersommedges,
landetiuppstårfordongällerDetsammaregistreringsbesiktning. som

ochursprungskontrollgenomgåskallregistreraskandetinnanoch som
registreringsbesiktning.

jämförandegenomföra t.ex.kunnagiltighetstideninomFör att
andraellerbromsprovkomponenter,avgasrenandeundersökning av

registreringsbesiktning,vidgodkännasskallfordonetför attprov tillbestämsgiltighetstidregistreringensden temporäraVVföreslår att
månader.tre

uppbördochKostnader1010.3.

medsamband attipåförsregistreringsskyltar ägarenförKostnaden
förslaget närenligt utAvgiftentrafik.i tasgångenförstafordonet tas

registreringen, närvidställsfordonetellerregistreras, avfordonet om
iregistreringsförfarandetnormaladetföljerupphör. Dettaavställningen

innefattaskallregistreringenden temporäraför1 Avgiftendag.
förkostnadenskattebortfall samtmånadersförkostnaden tre

ärendehandläggning.ochadministration
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Med ledning statistik personbilar importerats föröver egetav som
bruk och flyttsak dvs. fordon fordonsägaren flyttar medettsom som
sig hem från utlandet; begreppet har betydelse för tullbehandling och

skatt, liksom för besiktningskravenuttag under år 1995 kan denav
genomsnittliga fordonsskatten beräknas till 250 kr för månader.tre
Administrationskostnaden uppskattas till 150 kr. Avgiften för den

registreringen föreslås därförtemporära till 400 kr. Uppbörden av
avgiften i samband med fordonet förstagörs gången i trafik och iatt tas
samband med uppbörd fordonsskatt. Avgiften betalas inomav samma
tid gäller för betalning fordonsskatt, dvs. inom veckor fråntresom av
skattskyldighetens inträde. Frågan betalningsskyldigärom vem som
samordnas med bestämmelserna i fordonsskattelagen 1988:327.

Det i dag endast i fåtal fallär ansökan registreringett som en om
inte fullföljs och skatteplikt inträder. Ett särskiltuppbördsförfarande för
sådana ansökningar skulle medföra relativt kostnader. föreslårVVstora
därför avgift endast den fullföljer fullständigatt tas ut av som en
registrering och därigenom blir skattskyldig.

10.3 .ll Beräknat antal ärenden för temporär
registrering m.m.

Under år 1994 genomfördes hos AB Svensk Bilprovning, ASB,
ursprungskontroll för drygt fordon.1 600 Under år fördes totaltsamma

fordon4 100 in i landet privatimport. dessa cirkaAv 2 000genom
flyttsak och l 400 för bruk. De redovisade fordoneneget är ävensom

Ändraderegistrerade i bilregistret. bestämmelser införsel ochom
registreringsbesiktning trädde krafti den januaril 1995.

Under år 1996 genomfördes hos ASB ursprungskontroll för cirka
fordon27 000 och totalt fördes det in fordon24 000 i landet genom

privatimport. dessaAv cirka 20 000 för bruk och 2 000 intogs eget
flyttsak. Under första halvåret fördes1997 totalt 17 fordon,000som

13 för000 bruk och 800 flyttsak. tillFram och medegetvarav som
september månad hade1997 ASB genomfört 32 000 ursprungs-
kontroller.

Interimslicens beviljades under år för1995 totalt cirka fordon,6 700
5 500 personbilar. Motsvarande siffror för år 1996 totaltvarav var

22 000 fordon, 21 000 personbilar föroch år 1997 totalt 37 000varav
fordon, 33 300 personbilar. Under januari-augusti 1998 har cirkavarav
22 000 fordon privatimporterats, personbilar.18 900varav

Avgasreglerna ändrades den juli vilket1 1996, medverkat till den
avsevärda ökningen antalet privatimporterade fordon. Ytterligareav
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kanvilketmaj 1998,den lgenomförtsharreglerdessaändringar av
privatimporten.ökningytterligareinnebära aven

exportvagnsskyltar2001cirkadetframgåruppgifter attGTSAv
siffrorna motsvararbedömerGTS att1996.årunderbeställdes

det året.föråtgången
GTSturistvagnsskyltar.någraintebeställdesårUnder samma

detförhållerSannoliktbehovet.verkligadetspeglarintedettaattmenar
behovettäckteskyltar även avbeställningartidigaresåsig att av

utfärdasEU-inträdetEfter1996.årunderturistvagnsskyltar
importtullförfarandet temporärdärfordonförendastturistvagnslicens
endastdåkan görasturistvagnslicensAnsökantillämpas.ovanse om

utanför EU.landfrånfordondvs. etttredjelandsfordon,för

Registerföringl 210.3 m.m.
.

uppgiftenochbilregistretiskallregistreringen tasDen temporära
registrerasskallbilregistretIpåkontrollvid väg.åtkomligskall vara

ochfabrikat,fordonets typinte,ellerbegränsatbrukandetuppgift om
ochlandregistreringsnummerutländskafordonetschassinummer,

adress,ochregistreringsnummer, namnägarens personnummer,
den temporärafördatumtrafikförsäkring,gällandeuppgift om

utgång.giltighetstidensfördatumochutfärdanderegistreringens
isökbartskallregistreringsnumretÄven utländska varadet

fordon väg.kontrolleventuellunderlättaför avbilregistret att

gistreringsbesiktningGodkänd130.3l re
.

fordonsägarenskallgiltighetstidregistreringensdenUnder temporära
användakunnadärefterochregistreringsbesiktningombesörjakunna

Närfordon.avställdaickeförgällerpå sättfordonet somsamma
fordonetanmälsutförtsregistreringsbesiktningochursprungskontroll

bilregistret.iregistrerasuppgifternatekniskaoch deregistreringför
fordonetskallregistreringsbesiktningvidgodkäntsharfordonetNär

trafik. Denifordonandraförgällerpå sättanvändasfå somsamma
den temporäraförgiltighetstidentilldockbegränsastiden

godkändefterdagartill 14längstdockregistreringen, men
registreringsbesiktning.
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10.3.14 Samråd m.m.

VV har samrått med eller inhämtat synpunkter på förslaget från andra
berörda myndigheter och organ.

Riksskatteverket har från skattesynpunkt inget erinraatt mot
förslaget.

GTS frågor tillfällig registrering såväl fordonattanser om av som
inte anmäls till förtullning EU-fordon fordon anmäls tillsom som
förtullning tredjelandsfordon, dvs. all registrering fordontemporär av

förs in för stadigvarande bruk i landet, bör handläggas VV.som av
ASB instämmer i huvudsak förslaget,i ASB, föratt attmen anser

undvika vissa problem vid ursprungskontroll, bör möjlighet attges
registrera besiktningsutfall för de registrerade fordontemporärt som
inte blir godkända vid registreringsbesiktning.

RPS bör handläggaVV ärenden rörandeatt temporäranser
registrering och positivt förslagetpå bl.a. ökar kontroll-attser
möjligheten såtillvida den tidigare utländska identiteten hos fordonetatt
kan kontrolleras via bilregistret. RPS vidare möjlighetenatt attanser
bruka fordonet med stöd utländsk registrering från icke EU-ettav en
land bör begränsas, eftersom de utländska registren inteännu är
tillgängliga för snabb och effektiv kontroll.en

överväganden10.4 och förslag

lO.4.l Allmänt

I vårt uppdrag ligger belysa fordonhur får brukas i Sverigeatt utan att
registrerade här respektive fordon skall registrerade inärvara vara

Sverige. Vi skall lämna förslag till samlat regelsystem för olikaett
former tillfälligt brukande fordon.av av

De skilda formerna interimistisk registrering fordon bör, enligtav av
vår mening, kunna föras till i Måletstort sett ett system. ärsamman
samtidigt ha så få fordon möjligt utanför det ordinarieatt som
registreringssystemet.

författningsförslagVårt bygger till del förslagVV:s deten som
har redovisats har utökats till omfatta bestämmelser förattovan men
exportvagnslicens och turistvagnslicens. Tanken bestämmelsernaär att
i vårt förslag så långt det möjligt skall lika för de formernaolikaär vara

tillfälligt brukande och tillfällig registrering. Samtidigt är strävanav att
förenkla reglerna och ha särregler endast i den mån det verkligenatt
behövs. Vissa särregler för olika användning kan dock intetyper av
undvikas.
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skallbosättningslandetireglernautgångspunktallmänEn är att vara
fordon,sittskall registrerafordonsägarevilket landstyrande för i en

sittharland däri detregistrerat ägarenskallfordondvs. ett vara
desåutformasbörBestämmelserna atthemvist.huvudsakliga

landdetregistreras ifordondvs.fordon,utflaggningförhindrar attav
fordonsskatthar lägst m.m.som

formerolikaregleringalltsåVi föreslår avavgemensamen
dentillfällig registrering, ärellerfordonregistreringtemporär somav

differentierasBestämmelsernaanvända.valtvi harbeteckning att
iregistrerasskallslutligentidvissellerfordonetpåberoende om

tillförslagetkapitel isärskiltieller Devägtrañkregistret etttas
vägtrafikregister.förordning om

detviföreslår§ BRK,körtillståndet, 45 attsärskildadetfrågaI om
medgesskall kunnafallenskiltvarjedispens iställetoch iavskaffas att

inordnaskörtillståndsfallenskallförslagEnligt VV:skap. 2enligt 21
främstdockViregistrering. attbegreppetunder temporär menar

omfattaskörtillståndetnuvarandelåta dettalar förskälpraktiska att av
vadhanteringokomplicerademed dentill dispensmöjlighet avsermera

Bestämmelsen knytstillämpas.kandåskyltkravgiltighetstid, somm.m.
tillfälligbestämmelsernasärskilt tillförslag intealltså enligt vårt om

registrering.
fordonoregistreratBRKnuvarande §i 47Bestämmelsen att ettoma

förbesiktningsorganfrånochtilllämpliga ettbrukas kortastef°ar väg
deniintstitutbehålls ävenregistreringsbesiktning separat nyasom

stycket.sistakap. §6 2registerförordningen, se
krävas.skulleregistreringföreslagithär temporärhadeVV attäven

begränsadkörningentillåtna ytterstdär den ärfall,dessaI av
talarkort,mycketbeslutetförgiltighetstidenalltsåochomfattning

allmäntförskälstarkareuppfattningenligt våremellertid än en
funnit detsåledesVi har mestundantagsbestämmelse.utformad

tillfälligahögstsådanaförsärbestämmelsepraktiskt haatt en
författningsbestämmelsen,framgårBrukanderegelnkömingar. av

sakförhållandetsjälvabevisutfärdarbesiktningsorganetmedan ett om
skallbevisDettabesiktningsorgan.visstbeställd hostid ettäratt

kontroll påvid väg.företefordonsägaren kunna en
frånfordonföramöjlighetregistrering etttillfällig attGenom enges

förtrailerfordonettill attalternativhjulpå att tahamnen somegna
itrafikiiskall kunnafordonetförkrävs tasformaliteterdeordna attsom

landet.
underi dagdetland kani någotregistreratfordonOm annatärett

ibestämmelsernaenligtSverigeanvändas iförutsättningarvissa
Sverige.vägtrafik iinternationellfordon i1987:27förordningen om

exempelvisisvenskhar köptsfordonoregistreratEtt enavsom
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Tyskland och där registrerats tillfälligt och försetts tillfälligamed
skyltar kan förasdock inte i Sverige med stöd förordningen 1987:27,av
eftersom det enligt dess bestämmelser krävs fordonet någonägsatt av

har sitt egentliga hemvist utomlands och det har förts i landetattsom
för tillfälligt brukande här.

Enligt förslagVV:s registrering skall veckastemporärom en
körning på utländsk registrering den har hemvist i Sverige dockav som
kunna ske med stöd förordningen 1987:27 tillägg till dessettav genom
bestämmelser. Ett skälen till förslaget utformats detatt sättet ärav
förekomsten i Tyskland paket för cirka 500 tyska mark,ettav
innehållande trafikförsäkring, registrering och skyltar, användssom
just vid privatimport till andra länder. Vi flera fördelar medser en
sådan ordning och har utformat vårt förslag i enlighet med detta.

Vi har under diskussionervåra förenklat förfarande för olikaettom
former tillfällig registrering också studerat den norska ordningen. Ettav
registreringspliktigt fordon kan i Norge flyttas, provköras,
demonstreras eller köras till besiktning registrerat,utan att vara men
skall då försett med prövekjennemerker vidare nedan.sevara

Vi har fördelar med det norska inte minst därförsett systemet, att
det enkelt tillämpa för den enskilde fordonsägaren. Vi harär dockatt
funnit det inte kan in modell för heltäckande svensktatt ettpassa som

för tillfällig registrering.systern

10.4.2 Särskilt ochexportvagns-om
turistvagnslicenserna

Förutsättningarna för tillämpningen och turistvagns-exportvagns-av
kungörelsema har förändrats efter EU-inträdet, främst grund deav
ändrade tullförutsättningama. fordons gemenskapsstatusEtt fastställs
vid dess registrering. sådana fordonFör tillämpas alltså inte några
gränsfonnaliteter. Gällande regelverk inom medför dock tillEU detta

i dag i flera fall krånglig hantering för fordon medtrots en mera
gemenskapsstatus för fordon skall törtullas.än som

Exportvagnslicens kan i dag medges den föraämnar ut ettsom
fordon från gemenskapen. Brukandetiden inom gemenskapen regleras
då tullförfarandet import. Prövningen ansökantemporärav av en om
exportvagnslicens på intention fordonetoch lämnargörs ägarenatten
landet. Bryts den intentionen registreringen inte längre giltig. Omär

import har medgetts skall fordonet förtullas och tullverkettemporär
anmäla det till registrering. För bosatt inomären person som
gemenskapen och föra fordon till EU-landatt ut ett ett annatsom avser
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inteimporttullförfarandet temporärkanexportvagnsregistreringmed
land.tredjetillförhållandeitillämpasendastdeteftersomtillämpas - olikafördelenövervägandetilldagmeddelas iTuristvagnslicens

iregistreringsaknarutvecklingunderfordontestfordon somslag -av - harfordonfalldeimeddelas ettkan ävenland. Licensnågot annat
dockdetsaknasEU-inträdetEfterskyltar.ordinariesinaförlorat

gemenskapsstatus.medfordonförlicensmedgemöjlighet att
bör,turistvagnslicenserexportvagnslicensernuvarandeSåväl som

demedbefattningtullensförändringarnabakgrundbl.a. avmot av
tillfälligförförfarandetföreslagnadetiingåfordonen,aktuella ossav

iförasdärmedkanEU-länderfråntestfordonBl.a.registrering.
registrering.tillfälligstödmedlandet enav

omfattasEUutanförlandtillförsellerfrån ettkommerFordon som
haanledningemellertid inte attfinnsDettullbehandling.fortfarande av

Även tredjelands-EU-fordon.s.k.förfordondessa änförreglerandra
tillfälligbestämmelsernaomfattasdärför ombörfordonen av

registrering.

fordonbegagnadeSärskilt exportl0.4.3 avom

exportvagnslicensengällandedenmeddelasframgåttSom nuovan
fordon.praktikenidvs.trafik,varit iinte nyafordonförendast som

försfordon utbegagnatköp urvid somregistreringen ettFrågan avom
oklar.närvarandeförhjul ärlandet egna -

inomtillämpningdessochexportvagnsförfarandetgällerdetNär
diskussionereftervi,harregistreringtillfälligförslagetför omramen

harVifordon.begagnadeomfattadetlåtit ävenuttryckligenmed VV,
former exportolikasamtligaunderlättai avpoäng attnämligen sett en

medfinnsnackdelarbegagnade. De ensomsåvälfordon, somnyaav ochfordonstulnamedhandelökadförriskenfrämstordning,sådan en
bedömningen.iingivetvishar vägtsregistreringsskyltar,tillfälliga

fåskallregistreringtillfälligviföreslår attförfattningsteknisktRent
intesökandenlandetförasskall utfordon omförmeddelas urett som

antingenförvärvatharhärSverigeihemvistegentligasitthar men
dessadefinierarVifordon.begagnatbellerfordon etta nyttett

förkriteriergällandehittillsutifrånförfattningenibegrepp
fordondärvid ettfordonMedexportvagnsförfarandet. nyttett menas

ilandet änihär annatregistreratbortellervaritharinte är, varasom
fordon ettänfordon annatär ettbegagnatEttavställning.medförening

fordon.nytt
tillsäljarensvenskedenhänvisasfordonbegagnatVid ettexport av
tillanmälanvägtrañkregistretifordon ensitt genomavregistreraatt
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VV avregistrering. Utförsel fordonet till utlandetom av genom en
ansökan tillfällig registrering för fordonet den utländske köparenom av
blir därmed särskild grund för avregistrera fordonet.atten

lO.4.4 Brukande fordon enligt vårt förslagettav om

tillfällig registrering

det gällerNär brukande med stöd den tillfälliga registreringen innanav
fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning för fordon som

skall föras in slutligt i vägtrafikregistret, bör det enligt vårsenare
uppfattning skillnadviss beroende på varifrån fordonet försgöras
och hur registreringsförhållandena för fordonet vidutser
införseltillfället.

Inom EU arbetas för närvarande harmoniseringen av
registreringsförfarandet registreringshandlingarna.och Målet är att
varje EU-land skall godta den registrering har gjorts i ett annatsom
land och de handlingar till följd registreringen haracceptera som av
utfärdats för fordonet. Beträffande det arbetet avsnitt 8ävense ovan.

Vi föreslår därför fordon förs från EU-landatt ett ett annatsom
och därvid har giltig registrering från det landet, innan fordonetävenen
har godkänts vid registreringsbesiktning skall få brukas utanen
inskränkning.

utländska registreringshandlingama därvid bifogasDe bör ansökan,
liksom köpehandlingar eller motsvarande handlingar. bör kunnaVV

för den utformningen krav.dessanärmaresvara av
andra fordon från EU-länderFör de nämnda fordon andraän nu -

saknar giltig registrering tredjelandsfordon bör däremotsamtsom -
brukandet fordonetmed stöd den tillfälliga registreringen innan harav
godkänts vid registreringsbesiktning, liksom fallet i dag 2 § ILK,är

inskränkt.vara
fordonet registreringsbesiktningNär däremot har godkänts vid bör

brukande för kategori fordon tillåtasdenna kunnaäven utansenare
inskränkningar, förutsatt fordonet efter besiktningen inte har ändratsatt
på visst det inte längre med utförandet vidsåsätt överensstämmeratt
besiktningen eller typintyget utfärdades eller det i övrigt ändratsnär att
så dess beskattningsförhållanden påverkas.att

kunna ochFör inordna de nuvarande turistvagns-att exportvagns-
licensema i förslaget differentieras.bör dock brukandereglema
Brukande slagmed stöd den tillfälliga registreringen för dessa avav
fordon, skall slutligt ialltså inte registrerassom senare
vägtrafikregistret, bör inskränkningar.liksom hittills tillåtas Dettautan
kan enligt uppfattning eftersom den tillfälliga registreringen ivår ske,
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Någrakontrollsyfte. storatjänakommer ettvägtrafikregistret att
uppstå.då intebehöverordningsådanmedolägenheter en

denanvändaskanexportvagnsregistrering ävengällande somNu av
landet inomfrånflyttaochSverigei atthemvistegentligasitthar avser

från denmånaderunderbrukas Sverigedåkan i treFordonettid.viss
funnithar inteViexportvagnsförteckning.iförtsfordonetdådag

skalldockförslagenligt vårttidsfristen,förlänga denanledning att som
vägtrañkregistret-iregistrerastillfälligtfordonetdagfrån denräknas

registreringtillfälligförgiltighetstidenövervägandenJämför våra om
nedan.

dengällabörtillfälligtregistreratsfordonsamtligaFör som
trafik.yrkesmässigianvändasfårintefordonetinskränkningen att

Myndighetsorganisationenl0.4.5

olikaförmyndighetsansvaretredogörelsen ärframgårSom ovanav
sådelat,närvarande attförfordonregistreringtillfälligformer avav

interimslicens,meddelande exportvagns-förtullmyndighet avansvarar
förhuvudansvarsittförutomVVmedanturistvagnslicens,ochlicens -

körtill-meddelandeförbilregisterorganisationen avhela ansvarar-
BRK.§tid 47avtaladbevisutfärdandeförstånd. ASB aomavsvarar

sårenodlasbörmyndighetsorganisationen att enharVi övervägt om
tillfälligåtgärder rörsamtligaförmyndighet somenda ansvarar

såuppdelningennuvarande ärmed denfördelarnaellerregistrering om
bibehållas.bördenattstora

förslagVVzssamrådsyttrandesitt överihar,GTS nämnts ovan,som
frågorsamtligaregistrering, attansett omförordning temporärtill om

tillanmälsintefordonsåväldvs.registrering,tillfällig somav
förtullningtillanmälsfordonEU-fordonförtullning somsom

VV.samlas hosbörtredjelandsfordon,
utfärdaskallhuvud tagettullverket överifrågasätterGTS om

bedömningdirektkräverintedessaeftersomregistreringar,tillfälliga en
Tillhandahållandeuppfylls.tullfrihetsvillkor avvissaomav

föruppgiftnaturliginteframhålls det,registreringsskyltar är, en
skäl. Närpraktiskaverketålagtstidigarehartullverket avutan snarare

interimsskylt lämnas ut.kundeförtullades ävenändåfordonet en
EU-registreringtillfälligombesörjaskallinte avtullverketOm
frånbl.a.motiverat,hellerinte ärdetGTSfordon, attmenar

skallutanför EUlandfrånfordonregistreringrättvisesynpunkt, att av
smidiga sätt.importörenförpå dettaskekunna

viharfrågai dennahållningGTSminstbakgrund inteMot av
utgångspunkt ärVåransvarsfördelning.tillförslagVV:smodifierat
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också samtliga myndighetsuppgifteratt tillfälligrör registreringsom av
praktiska skäl bör ligga hos enda myndighet, nämligen VV.en

Det bör anmärkas hanteringenatt med tillfälliga, interimistiska
skyltar endast administrativ,är praktisk åtgärd. Om hanteringen helten
förs till VVöver står det verket fritt köpa tjänsten lämnaatt att ut
skyltar och praktisk hantering i samband därmedannan från
exempelvis ASB. Ett alternativ kanannat utnyttja VV:sattvara
regionala organisation.

Om VV får för hela det fordonsregistreringsystem röransvara som
bör dessutom möjligheterna öka till kontroll och uppföljning attav
slutlig registrering sker inom tid. VV har under handutsatt förklarat sig
positivt till vårt förslag verket skall föratt den tillfälligasvara
registreringen.

10.4.6 Handlingar krävs vid ansökansom

För uppnå enkelhet iatt har vi eftersystemet hasträvat såen att
likartade bestämmelser möjligt för ansökningsförfarande, prövningsom

dvs. själva hanteringen ärende olikam.m., formerett rörav som av
registrering. En ansökan tillfällig registrering bör skriftligengörasom

fordonets I de fallägare. någon förvärvaav fordon föratt ettavser att
föra det landet kan ansökan dengöras förvärvaur attav som avser
fordonet, dvs. vederbörande har inte hunnit bliännu ansökanägare när g

Liksom vidgörs. slutlig registrering skall vissa handlingar företes.
Förutom identitetsuppgifter beträffande sökanden behövs vissa
identifikationsuppgifter beträffande det fordon ansökansom avser.

Vi har funnit det naturligt för fordonävenatt omfattassom av
tillfällig registrering och ärtrafikförsäkringspliktigt kräva uppgiftsom

fordonet trafikförsäkratatt är bevisom sådan försäkring.ettgenom om
Det kan anmärkas s.k. gränsförsäkring,att i dag krävs viden som
exportvagnsförfarandet, form trafikförsäkring.är en av

För fordon föras landet bör ellerut denägaren,som avses ur som
står i begrepp förvärva fordonet, lämna skriftlig försäkranav en om
sina bosättningsförhållanden hemvist utanför Sverige eller förosv.,-
den har sitt hemvist här, han flytta från landetsom att inom deattavser

månader fordonettre får brukas här med stöd den tillfälligasom av
registreringen. I de fall fordon skeexporten tillett tredjeav ettavses
land bör sådan försäkran rimligen också omfatta fordonsägaren,en att
eller den förvärva fordonet kommeratt förtulla detsom iavser att
händelse fordonet faktiskt inteatt förs inom den stipuleradeav tiden.ut

Vid ordinarie registrering krävs vissa uppgifter fordons skick.ettom
Motsvarande krav bör i möjligaste mån ställas beträffande fordonett
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tillfälligadenefterfordontillfälligt. Förregistreras somsom
stadigvarandeförregistrerasskall attintegiltighetstidregistreringens

dvs.CoC-intyg,s.k. ettfogasansökantill ettlandet börihärbrukas
medfordonet överensstämmervisarConformity, attofCertificate som

omfattasintefordoneteller,typintyg avEG-typgodkännande, ett omett
registreringsbesiktigats.det harbevistypgodkännande, attett om

någotställasskickfordonetsVisapåkravendockkan attfallvissaI
sådanaförochfordon exporterasbegagnadeförnämligenlägre, som

s.k.defrämsttid,kortarelandetianvändasfordon enavsessom
godkänduppgiftvifall attsådana omtestfordonen. För enmenar

12äldreinte änkontroll ärmotsvarandeellerkontrollbesiktning som
godtas.kunnabörmånader

Giltighetstid10.4.7

varierarregistreringtillfälligformernanuvarandeolikadeI av
specifikomfattaravtalad tidBevislängd. engiltighetstidens om

gällerinterimslicensochKörtillståndtillfälle.endavidkörning ett
månader,tolvundergällerExportvagnslicensenmånad.under en

hurberoendegiltighetstid ärturistvagnslicensens avslutligenmedan
fordonetellerfordonet,förmedgettsharimporttid temporärlång som
blirgiltighetstidendvs. somtullen sätt,annatkontrolleratshar av

månader.24längst
svenskaförutnyttjasEVKa§gällande 1iBestämmelsen nu

nödvändigRegeln ärianvändas Europa.skallbeskickningsbilar som
tillSverige annatetthjulpåköras utskall kunnabilen urför egnaatt

användningenförvärdefullockså avExportvagnsregistreringen ärland.
grundPåregistreras.skallslutligen avdenland därdetibilen

fråninhämtatviuppgifterdeenligtdet,kanförseningaradministrativa
registreraskanbileninnantidvissdröjaUD,Utrikesdepartementet,

dådenkanmellantidenUnderlandet.andradetdiplomatbil isom
denOmexportvagnsregistrering.svenskl giltighardenbrukas enom

stillastål däremotbilenmåstegällaupphörregistreringen attsvenska
därförharUDFrånlandet.andradetiregistreraskandenintill dess att
förmånaderellerexempelvis engiltighetstid tre sexpekats på att omen

idenochkortför attskullefallvissairegistreringtillfällig vara
år.dvs.dag,i ettdensammabörexportvagnsfallen" somvara

harimportdåfordon temporärföri dagtillämpasTuristvagnslicens
frångemenskapentillförsfordonförendastdvs.medgetts, som

iregistreringsaknarfordonfrågapraktikeniland. Det somtredje är om
s.k.dejämförhär-tillfälligtanvändasskall omovanochhemlandsitt
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testfordonen fordon används tillfälligt här harsamt förloratsom men-
sina ordinarie skyltar.

I EU-kommissionens förordning 2454/93 med tillämpnings-
föreskrifter i tullfrågor, artikel 719, privat fordon frånsägs att ett ett
tredje land med stöd reglerna import kan användastemporär iav ettom
EU-land under period månader för varje tolvmånadersperiod,en av sex
antingen i följd eller i punkten 6 a det finnsetapper vissasamt att
särskilda regler för studerar inom EU:s tullområde ochpersoner som

fullföljer uppdrag under bestämd tid punktenett b.6personer som en
fordonFör från EU och Norge gäller brukandetid högst åretten om

och för fordon från andra länder månader.sex
Giltighetstiden för den registreringen enligt förslagtemporära VV:s

med utgångspunkt i det nuvarande interimslicenstörfarandet har satts
till månader för alla åtgärdertre krävs före ordinarieatt som
registrering skall hinnas med under den tidsrymden. Frågan denär om
avgränsningen lämplig.är

Mot bakgrund redovisade förhållanden bedömer förvi vårav ovan
del det inte möjligt fullt införaatt är enhetliga bestämmelseratt ut om
giltighetstiden för tillfällig registrering. alternativEtt införaattvore en
möjlighet till förlängning giltighetstiden i varje enskilt fall. Enav annan
möjlighet, vilken den vi har valt föreslå,är giltighetstiden föratt är att
den tillfälliga registreringen differentieras beroende på anledningen till
behovet tillfällig registrering. Detta leder till följande förslag.av

fordonFör skall registreras för stadigvarande brukas här börattsom
giltighetstiden för den tillfälliga registreringen månader, vilkettrevara
överensstämmer med VV:s förslag. här framförDet allt frågaär om
privatimporterade fordon för vilka det för närvarande medges
interimslicens med giltighetstid månad. Vi har övervägten om en en
längre giltighetstid månader för månaderstannat tresex men av- -

Åföljande skäl. sidan bör fordonsägaren ha tillräcklig tid för attena
ordna Åregistreringsbesiktning och slutlig registrering andram.m.
sidan bör denna tid, med hänsyn till önskvärdheten att snarastav
möjligt få in fordonen i det ordinarie inte längresystemet, änvara som

nödvändigt. Antaletär tillfälliga registreringar i omlopp börärsom
alltså i möjligaste mån minimeras. kanDet också mångaantas att
privatimportörer vill ordna med slutlig registrering så snart som

Ävenmöjligt. skatteskäl talar då för tidsfristen blir så kortatt som
möjligt, eftersom avgiften för registreringen bör schabloniseras och

till gällande fordonsskatter. EG-reglema i tullhänseendeanpassas om
import inte intressetemporär för denna kategoriär fordon,av av som

skall användas stadigvarande här. Hänsyn bör därför inte till dem itas
detta sammanhang.
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inteSverigeifinnselleriinförasskallfordon sommenFör somsom
denförgiltighetstidenbruk börstadigvarandeförhärregistrerasskall

tidden ettår. Detta motsvararregistreringen somtillfälliga ettvara
EVK.6 §exportvagnsförteckningikvarstånärvarande fårförfordon

visynpunkterdebl.a.tidsrymddenna ärvaltvi har somtillSkälet att
fordondeEftersom ävenredovisatsochfått från UDhar ovan.som

testfordonen,bl.a.turistvagnslicens,medkörasnärvarande fårförsom
förhalverastidsrymdenkonsekvensenblir attfordonskretseniingår

dockgiltighetstidalltför lång ärhainteAngelägenhetendessa. att enav
Detfårtiden ärkortaremed den tas.olägenhetereventuellaså attstor
för detskälfinnsdetOmår.ärendenfåtalendastfrågahär ett perom

kanregistreringtillfälligfalletenskilda prövasi detfår en nyom
Huvudregeln börtidigare.denefteromedelbart annarsgällabeviljas att

påmeddelasfår nyttfordonvisstförregistreringtillfällig ettattvara
periodföregåendefrånförflutit närmastharmånader avsedan tolvförst

§4kap.15slut,giltighetstidensfrånräknatregistreringsådanen
kap. 221undantag,Beträffandeförfattningsförslaget. se- intedockfinnslandetförsfordonbegagnade utfrågaI ursomom

utländskedenbörfalldessagiltighetstid. Ilångsåmedgeskäl att en
förvärvade fordonsittföraochformaliteterallaklarakunnaköparen av

övriga formerförföreslårvidentidkortare änlandet inom somut enur
intresset attocksåhärvidhar vägtVi omregistrering. avtillfälligav

Viobeskattade.landetianvändsfordonantalethållamöjligt somnere
stödmedSverigeförsfordonbegagnade utdärför förföreslår ursom

månad.giltighetstidregistreringtillfällig om enenenav

tillförhållandeförslagetsNärmare10.4.8 om
1987:27förordningen m.m.

vägtraflk iinternationellifordon1987:27förordningenEnligt om
denskallvägtrañk,WienkonventionenbyggerSverige, omsom

villkordeuppfyllaSverigeiförs omländerandrafråntrafik som
följerutrustningochbeskaffenhet avochregistrering somom
registreratfordonet ärkräverdennai attBestämmelsernaförordningen.

land.i annatett
registreringtemporärbestämmelsertillförslagsittiharVV om

införsfordonunderlätta hemtransportenför somdet avattattansett
börfordonprivatimportvidi klartextEU-land avfrån annatett -- denbrukasfårfordonetmedgerbestämmelse attfinnas somen

införseln.frånveckahögstunderregistreringenutländska en
fordonsådärvid ettskulle att som1987:27Förordningen anpassas
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förvärvats i EU-land köraskan till hemortenett med stöd denav
utländska registreringen.

GTS har i sitt remissvar VV:s förslag tillöver registreringtemporär
fordonansett även importerasatt från tredje land borde fåsom

användas i Sverige på sin giltiga utländska registrering under veckaen
från importen. Kontrollen vecka förflutit från importtillfålletav om en
skulle dessutom lättare kunna ske fordon anmälts tillav som
förtullning. För båda kategorierna fordon skulle tillfällig registreringav
kunna sökas hos VV inom den veckan.

Vi det finns flera fördelar medatt sådan tidsfrist. Såvälmenar en
ansökan tillfällig registrering besiktning skulle kunna ske inomom som
den tiden. Den enskilde får med andra 0rd visst rådrum för klaraett att

formaliteter och praktiska bestyr i samband med registreringen.av
Nackdelen utgångspunktenär för veckofristen inteatt på enkeltett sätt
kan dokumenteras i vissa fall, dvs. i fråga fordon kommer frånom som
EU-ländema och tullen i allmänhet inte kontrollerar.som numera
Exempelvis privatimportör skulle därför kunna obehörigen fördröjaen
den regelrätta registreringen. Sådana förfaranden får emellertid
motverkas med kontroll på fältet främst polisens försorg igenom

rapporteringsamband med trañkövervakning och till VV gjordaav
iakttagelser. Beträffande fordon kommer direkt från länder utanförsom
EU finns inte motsvarande problem, eftersom dessa fordon
regelmässigt kontrolleras tullen. Det finns därför inte anledning attav
låta dessa fordon stå utanför veckofristen. I förhållande till VV:s
förslag går vi alltså längre och låter, såsom GTS föreslagit,ett steg
bestämmelsen veckofrist omfatta såväl fordon fråntasom etten som

EU-land fordonannat in direkt från tredje land.tassom som

lO.4.9 Avgifter

Avgifterna för tillfällig registrering bör i möjligaste mån
schabloniseras.

frågaI fordon skall registreras för stadigvarande brukasattom som
här bör hänsyn bl.a. till den fordonsskatt skulletas betalas försom
motsvarande tid för i ordinarie ordning registrerat fordon.ett Detta

medöverensstämmer det harVV uttrycksynsätt för i sittgettsom
förslag.

I fråga fordon inte stadigvarande skall brukas här siggörom som
inte motsvarande synpunkter gällande. deFör fordon skallnya som

någon fordonsskattär knappastexporteras aktuell. fordonDe som
enligt dagens används med stöd turistvagnslicenssystem fåså ochärav
har i del fall t.ex. testfordonen så speciellt användningsområdeetten



383fordonTillfällig registrering1998:162SOU m. m.av

Vidmindre intresse.demför ärfordonsskatten även avatt
tordefordonkategoridennaföravgiftenbestämmandet manavav

fordonsskatten.frånbortseidärför kunna stort sett
ochlandetskall förasfordonbegagnadegäller deDetsamma ursom

kortareföreslås bliregistreringentillfälligaför dengiltighetstidendär
främstskäl-finnasdetkategori kandennajustfall. Förövrigaförän

meddelaregistreringssystemet-kategori i attdennalocka inför att
avgift.heltregistreringen utan

ingåbörregistreringen äventillfälligadenföravgiftenI
ärendehandläggningochadministrationKostnader förskyltkostnader.

beaktas.givetvisskall
för denavgiftenbörvägtrafrkområdetavgifterövrigaLiksom

föreslagnai denförfattningsreglerasregistreringentillfälliga
avsnitt 18.avgifter,förordningen närmareseom

Övriga frågor10.4.1O

registreringsskyltenhetligbörförenklatuppnå systernFör ettatt en
registrering. Avtillfälligformersamtligaföranvändaskunna av

tillfälligamedutomlandskörningvidminstintekontrollskäl - ochmånadgiltighetstidregistreringensdockbörregistreringsskyltar -
skylten.påkalenderår anges

registrerasskallfordonförbörRegistreringsnumret senaresom
vid dentilldelasdetdetsammavägtrañkregistretslutligt i somsomvara

skallfordonfallet förkanintevilketregistreringen,slutliga somvara
registreringen.tillfälligadenefter utgångenlandetlämna av

särskiltförordatregistrering ettatttillförslagi sitt temporärharVV
sådanaförnämligenfordon,för vissabrukiskullekontrollmärke tas

kontrollmärketbrukande. Genomobegränsatmedgettsfordon ettsom
fullständigtdefrånsärskiljasvägtrañkregistretifordondessaskulle

fordonen.registrerade
skaparegistrering etttillfällig är attgällerdetutgångspunktVår när

kortsåföranvändsmöjligt,enkeltså ensystem somsom
sittfåtthardenförutsätterVimöjligt. attregistreringstid somsom

fordonet snarastintressehartillfälligt attregistrerat ettfordon av
skullekontrollmärkesärskiltutfärdadärvidslutligt. Att ettregistreras

hanteringen.onödigt tynga
registreringendenför temporäraavgiftenskallförslagEnligt VV:s

vidställsfordonetellerregistreras,fordonet avnär omuttas
enligtdock,börAvställningupphör.avställningenregistreringen, när

bestämmelser.dessaförmöjlig inomuppfattning, intevår ramenvara
underendastgällaantyder,skall,registrering namnet enTillfällig som
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kort period och så möjligt leda till slutlig registrering.snart som
Fordonsägaren får i fall då avställning skulle kunna aktualiserasett låta
registrera sitt fordon slutligt och först därefter ställa fordonet.av

frågaI registerföringen bygger vårt förslag på olikaattom
förteckningar, respektive turistvagnsförteckning,exportvagns- som nu
förs tullverket, avskaffas och den tillfälliga registreringen iattav tas
vägtrafikregistret. En fördelarna då vissa utländskaär attav
registreringsuppgifter kommer finnas tillgängliga i registret ochatt
kunna sökbara. Detta gäller uppgifterna det utländskavara om
registreringsnumret och fordonets hemland i registreringshänseende. Se
vidare registerföringen avsnitt 14.om

Den nuvarande exportvagnsbesiktningen upphör och medersätts
registreringsbesiktning. Enligt 84 § BRK skall tullmyndigheten till VV
anmäla för registrering fordon har förtullats förett attsom
stadigvarande brukas här. Förutsättningen det frågaär äratt ettom
registreringspliktigt fordon.

Även VV ansvarig myndighet för all tillfälligär registrering,om
dvs. beträffande tredjelandsfordonäven skall förtullas, detärsom en
fördel de berörda myndigheterna VV och GTS stämmerom av- -
dessa fordon underrättelser. registreringNär sådantettgenom av
fordon från tredje land har skett bör tullmyndighetenett kunna
kontrollera det har förtullats på riktigt Påatt motsvarandesätt.ett sätt
bör GTS underrätta förtullningVV fordon sker, så kanVVett attom av
följa registrering sker. Myndigheternaäven fårattupp gemensamt
utarbeta rutiner för sådan ordning.en

detNär sedan gäller den praktiska hanteringen den tillfälligarent av
registreringen och dess enskildheter hänvisar vi till vårt förslag så som
det har redovisats fårDet ankomma på VV meddelaattovan.
föreskrifter för verkställigheten förordningen.av

Enligt gällande bestämmelser överklagas beslut enligt de olikanu
författningarna tillfällig registrering till regeringen. I enlighet medom
den allmänna avlasta denregeringensträvan avgörandenatt typen av
bör överklagande i stället ske till allmän förvaltningsdomstol länsrätt,
med krav på prövningstillstånd till högre instans. Jämför avsnitt 4.6.

deAv olika former tillfällig registrering finns innehållerav som nu
den gällande TVK möjlighet till återkallelse det finns skäligen om
anledning till det 7 §. Såvitt vi har kunnat har denutröna
bestämmelsen i i praktiken inte tillämpats och vi har intestort sett
funnit behov motsvarighet till den förslag.i vårtav en

Ovan har vi vi har studerat det norska medsagt att systemet
prövekjennemerker, jämför också avsnitt 3.2.5. Dagsprövekjenne-
merker, gäller inom Norge under till dagar, meddelas eftertresom en
ansökan och särskild avgift. Efter tredagarsperiod kanmot en en en ny
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bortrealltsåsaknasperioder. Detytterligareföransökan engöras
angivnavissaendastiställetiliggerbegränsningen attgräns -

avgiften.iingårfordonsförsäkringsärskildtillåts.kömingar En
ochunder StatenslyderBiltilsynethosAnsökan vegvesengörs som

landet.i helacirka 70stationer,lokalarikstäckandehar nätett avsom
färdvidmedförasskallkjöreseddel,särskildfylls iansökanVid somen
medsyftetochkörsträckauppgiftinnehållaskalloch omomsom

körningen.
vidanvändasocksåemellertid t.ex.kanDagsprövekjennemerker

föreansökanefterdåbeviljasRegistreringenfordon.privatimport av
utfördaskyltartillfälligaerhållerfordonsägarenochtill Norgeinresan

påklistrasi landetinvidtextmedplastfoliei röd svart passagensom
intillochbesiktningtillfärdförfalldessagäller iSkyltamafordonet.

skyltartillfälligasådanamedFörsökregistrerats.harfordonetdess att
Danmark.iuppgiftenligtpågår även

nordiskadenstöd överens-medkanPrövekjennemerker av
länder,nordiskaövrigaifärdföranvändasfrån 1985kommelsen

tillSverigefärdvidareförtysk/danskafrånexempelvis gränsen genom
ordningTyskland. Sammafrånfordonprivatimportvid ettNorge av

underöverenskommelse ärdenenligtgälla somäven nyaavses
avsnitt 10.2jämförberedning, ovan.

fylla behovetfullt kanintenorskadet utVi systemet avattmenar
frågaendasthärdel.Sveriges Det ärförregistreringtillfällig enom

imindreblirsådanBehovetregistrering.kortvarigmycket av en
förrådrumtillmöjlighetmedveckofristföreslagnaSverige, ovanom
detdelarvissasikte påemellertidbörinförs.enskilde Man taden av

registrerai förvägmöjligtexempelvis attbörnorska Detsystemet. vara
dåförutsättning är attSverige. Entillimporterasskallfordonett som

aktuellamedstyrkaskanochkändafordonsuppgiftervissa är
fårhänseendedettaiställasbörVilka krav angeshandlingar somm.m.

VV.av
tillinförselnvidförtullasskalltredjelandsfordonfrågal somom

förvägiansökanhanteringsådanförstår,visåvittSverige är, av enen
möjlig.inte

Vågtrafikregistrering1998:162SOU18-612113
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SverigeibrukandeTillfälligt11 av

fordonutländska

SverigeiRegleringen rätten atthuvuddrag:förslag iUtredningens av
tillanslutning ettiskebör närafordonutlandsregistreradebruka

förfordonbeskattningrörandeEG-direktivtillförslagföreliggande av
denfrånundantagregler kan närmastbruk. Dessaprivat somses

Sverige.iregistreringspliktengenerella
härmed fåenlighetskall iprivaçfordonregistreratlandiEtt annatett
undermånaderi högstSverigei entillfälligtanvändas sex

denbl.a.förutsättning attundergällabörtolvmånadersperiod. Detta av
ochutomlands atthemvistnormalasittharfordonetanvändersom

ikanSexmånadersperiodenbruk.privatförendastanvändsfordonet
niotillförlängaslandet,ihärstuderarför denfall,vissa t.ex. som

månader.
stödmedSverigeianvändasfåskall enfordon avKommersiella

tolvmånadersperiod.undermånaderhögstregistreringutländsk ensex

uppdragUtredningens11.1

avsnitt-föregåendeibehandlatvi sefrågortill deanslutningI som
problemsärskildadebehandlautredningsuppdraget attingår i10.1 - iregistreratfordon ärSverigebrukande i ettviduppstå somkan avsom

4.direktivutredningensland s.annatett

ordningNuvarande11.2 m.m.

Sverigetrafik iinternationellfordon i1987:27förordningen§2I om
iskallfordonförvillkoren ett varaatt ansesett avsomanges

utländskstödmedhärbrukasfåalltsåochtrafikinternationell av
brukandetillfälligtförSverigetillinförtsharfordonetregistrering att

198721förordningsmotiveneller gerförordningstextenhär. Varken
brukande.tillfälligtbegreppettolkningenförvägledningnågon av
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SÖWienkonventionen vägtrafik 1989:1 bl.a. vilka krav påom anger
registrering de till konventionen anslutna länderna- bl.a. Sverigesom

bör ställa på fordon används i internationell vägtrafik. Inte hellersom-
här emellertid någon vägledning. Däremot innehåller 1949 årsges

SÖGenévekonvention rörande vägtrafik 1952:66 i aktuellt hän-nu
seende ettårsregel, dvs. motorfordon registrerade utomlandsär ien som

till konventionen ansluten och oavbrutet har befunnit isigstaten som
Sverige under högst år får under den tiden brukas här. Se § i denett 1

upphävda kungörelsen 1952:520 med anledning Sverigesnumera av
tillträde till konventionen. Under inflytande bl.a. Geneve-av
konventionens bestämmelser har i praxis med viss tvekanänom en- -

ettårsgräns tillämpats vid tolkningen 1987 förordning.årsen av
kanDet tilläggas avgörande för bedömningen begreppetatt av

tillfälligt i förhållande till begreppet stadigvarande bruk avsiktenär
med brukandet och förhållandena inresan skedde. Om avsikten vidnär
införseln eller inresan bruka fordonet här i landetär under längreatt en
tid år blir fordonet registreringspliktigtän här fr.o.m.ett den första dag
då fordonet befinner sig här.

Vad har beskrivits de allmänna reglerna området.är Isom nu
1987 års förordning finns också specifika regler nordiska fordon.om
Dessa regler grundar sig på den tidigare nämnda överenskommelse
mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige trädde i kraft den 1som

SÖjuli 1986 1985:91. På grundval härav föreskrivs i 10 i§
förordningen motordrivna fordon registreradeatt i Danmark,ärsom
Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon får brukas i
Sverige under högst år. Dessutom innehåller 10§ och följandeett
paragrafer regler skyltar, handlingar angående registreringenom m.m.

11.3 Ny nordisk överenskommelse, EG-nytt
direktiv fordonsbeskattning,om m.m.

förslagEtt har utarbetats till överenskommelse mellan deen ny
nordiska länderna inklusive Island och Färöarna. Enligt denna skall iett
Norden registrerat fordon få brukas i nordiskt landett annat än
registreringslandet under period månader i stället fören av sex som nu
under år. Längre tid skall gälla för studenter m.fl. jfrett avsnitt 10.2
Förslaget bereds i de nordiska regeringskanslierna.

Från EG-kommissionen har kommit förslag till rådets direktivett
skattebehandling privata motorfordon vid införsel tillom permanentav

medlemsstat i samband med byte hemvist videlleren annan av
tillfälligt bruk i medlemsstat den där de registrerade.än ären annan
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bl.a.motorfordonprivatabeskattningsåledesFörslaget rör av -
frånmedlemsstattillförstillfälligt annanpersonbilar enensom- uppdateraochföraförslagetmed ärSyftet attmedlemsstat. samman

såbestämmelsernautvidga attochdirektivbefintligai attbestämmelser
krav.marknadensinredende motsvarar

i denregistrerasprincipimotorfordonskallEnligt EG-rätten
behandlarbl.a.direktivet,Ibosatt.därmedlemsstat är somägaren

mellanfordonöverföringtillanknytningharfrågor avsom
normaltbestämmaförreglernaallmänna attdeåterfinnsmedlemsstater,

stadigvarandedärplatsdenNormalt hemvist ärhemvist. personen
personliggrundpåkalenderår,underdygnminst 185 ettdvs. avvistas,

ochyrkesmässigharanknytning. Omyrkesmässigoch personen
hemvistnormaltskallmedlemsstaterolikatill tvåanknytningpersonlig

förutsattanknytning attpersonligasinharplats därden personenvara
införtsbestämmelse harregelbundet. Enditåtervänder nypersonen

automatisktcivilstånd inteförändringinnehållmed personsatt enaven
hemvist.medför byte av

därdenmedlemsstat änifordonbruktillfälligtVid ett annanenav
tillfordonetanvändahar rätt attregistrerat uppfordonet är personen
hamåsteAnvändarenmånader.tolvperiod påundermånader ensex

användasfårFordonetmedlemsstat.hemvist inormalasitt annanen
period harförlängdbestämmelsebruk. Enprivatförendast omny

månaderniotillförlängasalltsåkanmånaderPeriodeninförts. sex
tillanknytningyrkesmässigmed annanengällerdetnär personer

harbestämmelsehemvist. Dennasitthardedärdenmedlemsstat än
tillbringarmänniskorantalökandedetgrundpå somtillkommit av

ochveckoslutunderendastoch annanmedlemsstatiarbetsveckan en
hemvistnormalasitthardedärmedlemsstatdentillåtervänderledighet

anknytning.personligaoch sin
andraihyrbilaranvändafinns attbestämmelser rättenSärskilda om

tillkommitharBestämmelsernaregistrerade.dedärmedlemsstater ärän
uppståkan när ettproblempraktiskadeövervinna somför att

inleddes.detdärdenmedlemsstat äniavslutashyresavtal annanen
direktivetitidsfristerdeanvänds utöverfordon angesOm somett

fordon.sådantregistreramedlemsstaten ettskall
affärsmässigttillfälligtdirektivetifinnsbestämmelserSärskilda om

registrerade.dedärdet ärlandi änfordonprivata annatbruk ettav
debestämmelser änförmånligareha somkanMedlemsstaterna
tillämpagemenskapeninomdock intefårDedirektivförslaget.ianges

vid importtillämpasdenförmånligmindre änordning somärsomen
land.tredjefråndirektinförtsharfordonanvändningeller somav

direktivetföljaförnödvändiga attförfattningar äroch andraLagar som
innehåll.förslagetstillfår anpassas
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Som jämförelse kan något tidsfristema i tullsamman-nämnas om
hang. I EG-kommissionens förordning 2543/93 med tillämpnings-
föreskrifter i tullfrågor, artikel 219, privat fordon frånsägs att ett ett
s.k. tredje land, dvs. land utanför EU, med stöd reglerett av om

import kan användas i EU-landtemporär under periodett en av sex
månader för varje tolvmånadersperiod, antingen i följd eller i etapper.

innebärDetta fordon kommer från länder utanför fåratt ett EUsom
brukas i Sverige under maximalt månader, dock fortfarande undersex
förutsättning det införts för tillfälligt bruk.- Särskilda regleratt gäller

här föräven studerar inom tullområde,EU:st.ex. jämförpersoner som
under 10.4.7.ovan

Överväganden11.4 och förslag

Mellan fordonsbeskattning och registrering fordon råder ett näraav
samband. I 6 § fordonsskattelagen 1988:327 uppräknade slagsägs att

fordon skattepliktiga, de eller börär iärav upptagnaom vara
bilregistret och inte avställda. Det sambandet framgårär ocksånära av
förslaget till skattedirektiv.nytt

Vi nämnda bakgrund registreringsreglema bör byggamot attmenar
på kommande skattedirektiv. Härtill kan sedanett på i princip samma

i dag skattereglemasätt kopplas. Detta leder till det i denattsom
författningsmässiga regleringen i Sverige brukarätten attav
utlandsregistrerade fordon bör in bestämmelser anslutertas närasom
till dem kommer finnas i skattedirektivet. Dessa regler bör haattsom
sin plats i förordningen vägtrafikregister och närmastom ses som
undantag från den generella registreringsplikten i Sverige.
Författningsreglema bör, vad gäller privata motorfordon, således i stort

följa direktivets och struktur. Med hänsynsett till bl.a. svenskatext
traditioner i fråga författningsspråk bör dock vissaom m.m.
modifikationer i förhållande till direktivet. Vad gällergöras tolkningen

de begrepp och uttryck direktivet och den svenskaav som -
författningstexten innehåller detta ochsist slutligen uppgift förär en-
EG-domstolen. Svenska domstolar har vid tillämpning av
författningstext införs för genomföra EG-direktiv tolkaatt ett attsom
författningen i överensstämmelse direktivetmed och vid behovatt
fråga EG-domstolen den innebörden.rättaom

Såsom framgått det föregående förslaget till skattedirektivav avser
och följaktligen de författningsbestämmelser grundas på dettasom
endast privata fordon. Därmed uppkommer frågan hur skallman
förfara med kommersiella fordon. Enligt definitionen i direktivet är
följande fordon kommersiella:
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utrustningeller ärkonstruktionsinlandsvägsfordon genomsom
betalning, transporteraellermedföravsedda utanför ochlämpade att,

föraren,inräknatnioän personer,mer-
gods,- ändamålsärskilt transportänlandsvägsfordon för somannatliksom

sådan.
regel utgörgälla denfordondessaförmening bör somvårEnligt

registreradeutomlandsbrukaSverigeiförhuvudregeln rätten att
utlandsregistreratkommersielltinnebär ettprivatfordon. Detta att

månadermaximaltiSverigeitillfälligtanvändasfåbör sexfordon
krävasbörförutsättningytterligaretolvmånadersperiod. Somunder en

hemvistnormalahar sittfysiskhan ärfordonsägaren, person,att enom
ledningsinharjuridiskhanochutomlands, är person,enom

utomlands.
Sverigeivägtrañkinternationellfordon iförordningårs1987I om

iberörtshar rätt attvad härbestämmelser än omytterligarefinns ovan
§motorfordon. I 4 ettsägs attregistreratutlandetibrukaSverige ett

sittanvändas if°ardetregistreratbehöverintesläpfordon omvara
intemotorcykellättbehöverVidareregistrering. varahemland enutan

fall. Dessavissaianvändas härskall fådenförregistrerad att
tordeskattedirektivet,medkonfliktikommerintebestämmelser, som

beträffandeskeocksåbörSålagstiftningen.denimedfå äventas nya
registreringsskyltarregistreringsbevis,bestämmelserandravissa om

§§.nationalitetsmärke 5-7och
föravseddareglergällandegenerellttalatendastviharHittills om
förgällaskallreglervilkadåblirFråganEU/EES-områdena. som

meningvårEnligtområden.utanför dessahemmahörfordon som
gäller idereglerandra änhadessaföranledning somdet attsaknas

såledesbörförordningeniBestämmelserna gesEU-fordon.fråga om
utformning.generellen

frågagälla iskallvadtillställning ommåsteSlutligen tas som
skattedlrektivtillförslaget nyttdåbör attfordon. Det noterasnordiska

överenskommelsennordiskadendeteftertillkommit atthar nya
nordiskai detbeaktatsintesåledesharDirektivförslagetutarbetats.

diskussionbasis börnordiskpå ta en nyViarbetet. att numanmenar
tillförslagetiutgångspunktmedregistreringsfrågomaom
försärreglernågrainteviföreslåranledningendenskattedirektiv. Av

förhållanden.nordiska
med vårenlighetireglerna,debörtidigareSåsom antytts nya

inregistrering,regler tasallasamlamånmöjligasteigrundtanke omatt
särskiltdebör utgöra ettvägtrafikregister. Därförordningeni om
endastreglerinnehållaförordningårs att1987Därmed kommerkapitel.
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beskaffenhet och utrustning beträffande fordonom används isom
internationell trafik i Sverige.

Såsom framgått föreligger endast förslag till skattedirektiv.ett nytt
Vi har inte haft möjlighet i detalj och tolka detatt förslagpenetrera som
vi har haft tillgång till. Den slutliga utformningen kan också på vissa
punkter bli den framgårän förslaget. Vårten annan som av
författningsförslag får därför skissnärmast till möjligses som en
reglering på området. Med hänsyn till de oklarheter råder desom om
slutliga ställningstagandena lägger vi inte fram något
författningsförslag ändring i 1987 års förordning.om

11.5 Särskilt cabotagetrafrkom

Med cabotage enligt rådets förordning EEG 3118/93 denavses, nr av
25 oktober 1993 förutsättningar för transportföretag utföraattom
inrikes godstransporter på i medlemsstat därväg de inte ären
etablerade, utföra tillfälligarätten inrikesatt ivägtransporter en annan
medlemsstat ha eller etablerad i denutan att säte staten.vara

Med verkan från och med den ll juni 1999 blir cabotage i fråga om
viss persontrafik fri, rådets förordning EG 12/98 den l1se nr av
december 1997 villkoren för transportföretag skall få utföraattom
nationella på i medlemsstatpersontransporter väg den däränen annan
de hemmahörande,är artikel

Genom bestämmelse i förordningen EEG 3118/93 haren nr
cabotage i fråga godstrafrken redan blivit fri fr.o.m. den julil 1998.om
Detta innebär den kvotordning dittills gällt förcabotagetrafikenatt som
beträffande gods har avskaffats.

Vi har från svenska åkare uppmärksammats på de särskilda problem
hänger med den fria cabotagetrafrken och desssom samman

förhållande till bestämmelserna i förordningen 1987:27 fordon iom
internationell vägtrafik i Sverige. Man föratt utrymmetmenar
tillämpningen förordningen 1987:27 innebär allvarliga konkurrens-av
problem för den svenska åkeribranschen och klara regler måsteatt
finnas i fråga skyldigheten registrera fordon i Sverige detatt ett närom
brukas här. Utövarna måste ha exakta besked det gäller frågannär om
hur länge utländskt fordon får cabotagetrañkett iutöva Sverige innan
registreringsplikt inträder här.

Såsom vi framhållit förutsätter redan innebörden begreppetovan av
cabotagetrafrk enligt förordningen EEG 3118/93 det frågaärattnr om
tillfälliga I punkttransporter. 1 artikel den1 nämnda EG-av
förordningen definieras cabotage rätt utföra tillfälliga inrikesattsom
vägtransporter. Vad skall läggas i begreppet tillfälliga ärsom
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harviLiksomtolkas.förordningenibegreppdettahuravhängigt av nationelladeföruppgiftdetEG-direktiv ärfrågai ensagt om
ibestämmelsernatolkaEG-domstolen atthandsistaoch idomstolarna

tillin rättensnävaintesåledeskanManEG-förordning.en fordonetkrav attrigorösamindreellercabotagetrafik mergenom
sak är attutförs. Entrafikendärland annandetiregistreratskall vara brukstadigvarandeförfordonetinförafallvisst är attiavsikten ettom

inresan.vidredanSverigeiregistreringspliktinträderhär
§6kap.16författningsförslagvårtochframgåttSåsom avovan

viföreslår attvägtraflkregisterförordningtillförslaget om
utländskstödmedSverigeianvändasfå avskallfordonkommersiella

tolvmånadersperiod. Dettaundermånaderhögst enregistrering sex
har nämntsettårsgränsdentillförhållande somihalveringinnebär en EG:sstrider motinteförändringsådanbedömerVi att enovan.

cabotageregler.
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vidmöjlighet attinföras enbörDetförslag: enUtredningens
inäringsidkarevägtrañkregistret attanteckna ifordonsöverlåtelse en

kreditköpfordonetöverlåtitharverksamhet genomyrkesmässigasin
iredanfinnsförfarandesådantEttåtertaganderätt.förbehållmed om

fordon.leasadefråga om
nyttjanderätts-elleräganderättenövergången avRegistrering avav

harelleråtertaganderättenhardensedanskefåbörupplåtelsen som
anmälansig övermöjlighet omhaft att yttra ennyttjanderättenupplåtit

ägare/innehavare.ny och närregistrerasböravbetalningsköpetslutbetalningförDatum av
börbort. Detfallaautomatisktanteckningenbörgåtthartidenden ut

ändringaranmälasäljarenoch avattköparenbådepåläggas ett ansvar
registret.iinförtsharhänseendeaktuelltiuppgifterde nusom

uppdragUtredningens12.1

harbilregistretiavbetalningsspärrs.k.införaFrågan att enom ibl.a.harGodtrosförvärvsutredningentillfällen.fleravidaktualiserats
utifrån1995:52-SOUstöldgodsGodtrosförvärvbetänkandesitt av

tillpositivsig attställtbeakta-hadeutredningen attsynpunkterde som
köptsharfordonförhållanden, ettattt.ex.vissaanmärkabilregistreti

Motdet utmätt.eller äråtertagandeförbehåll attmedavbetalningpå
detövervägauppdrag attutredningens omidetingårdettabakgrund av utökadtillåtavillkorvilka attpå enfallsåoch ilämpligtär -- förfoganderätt.inskränktuppgifterregistreringtillmöjlighet omav
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12.2 Om registrering eller brukareägareav

fordonav

l2.2.1 Allmänt

Bilregistret tillmäts betydelse informationsskällastor inte minstsom
det gällernär ägarbyten. Fordonsköpare vänder sig nämligen till

bilregistret för kontrollera uppgifteratt tidigare fordonsskatt,ägare,om
besiktningsstatus m.m.

Vem till fordonär ägare därförett är avgörande betydelsesom iav
sammanhanget. I bilregisterkungörelsen7 § 1972:599, BRK, sägs att
bestämmelserna i kungörelsen fordon iägare fråga fordonom av om

innehas på grund kreditköp förbehållmedsom återtaganderättav om
eller innehas med nyttjanderätt för bestämd tidsom minst år,ettom
gäller innehavaren. Motsvarande bestämmelse finns bl.a. i 6 §
fordonskungörelsen 1972:595, FK, liksom i 3 § förordningen
l987:27 fordon i internationell vägtrafik i Sverige.om

De bestämmelser i BRK reglerar anmälan ägarbytesom om m.m.
finns främst i 52, 54 och 56 §§. I 52 § anmälansägs att övergången om

äganderätten till fordon skall skriftligenav ett göras på fordonets
registreringsbevis. I anmälan skall uppges

beträffande den förra ägaren namn,
beträffande den ägarennya

a denne fysiskär bostads- ellerom postadressen person: namn,
eller, han inte folkbokförd,är adress i landet,om annan personnummer
eller motsvarandeannat denne tilldelats,nummer som

b denne juridiskär eller firma,om adress,en person: namn
organisationsnummer eller motsvarandeannat tilldelatsnummer som
ägaren,

beträffande det fordon anmälan bl.a. registrerings-som avser:
dag för äganderättens övergång och i förekommandenummer, fall att

fordonet innehas med nyttjanderätt för bestämd tid minst år.ettom
VV prövar skall införd i bilregistret tillvem som ägarevara ettsom

visst fordon. Om äganderättsövergång har skett påen sättannat än
bodelning eller 51 § tredjegenom testamente stycketarv, och endast

den harägaren anmält övergång äganderätten,nya skall den förraav
tillfälleägaren sig anmälanatt innanyttra över denges fårägarennya

registreras. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för bestämd tiden
minst år, skall denett registrerasom ägaren endast efternya

medgivande den har upplåtit nyttjanderätten till fordonetav 54 §.som
Den nämnda bestämmelsen den s.k. leasingspärren,utgörnu som

möjlighet i bilregistret föra inattger anteckningen bilatt ären om en
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deninnebäroch att1979januari1dentillkomBestämmelsenleasad.
årminsttidbestämd ettförnyttjanderätt avmedfordoninnehar ettsom ochbilregistretifordonetägareregistrerasleasingfordon avsom-- Denfordonsägaren.fullgörsnormaltskyldigheter avdeför somsvarar gällerdetställe närfordonsägarensiinalltsåträderfordonethyrsom betalatrafikförsäkrat,fordonethållavägtrafikskatt,betalaatt

föregåendeantecknasLeasegivaren somfelparkeringsavgifter m.m.
fordonet.äganderätten övercivilrättsligadennoteringmed omägare en

sättbilregistrettillanmälas sammaskallleasingavtalingångetEtt
Uppgifternaköpare.till omsäljarefrånövergåräganderättennärsom ägareUppgifterunder nyskall lämnas omfordonethyrden som frågadet äruppgift omattjämterapportdel omregistreringsbevisets

leasing.
skalladressellerändrarfordonregistrerat namnettOm ägare aven anmälaskriftligenändringenefterveckainomBRK56 §enligthan en

ifinnsredaninteorganisationsnummerellerVV,tilldetta person-om
bilregistret.

§2bestämmelserkungörelsensrörfrågordeVV somprövar
tillägarebilregistretiinfördskall somdäribland varaBRK, somvem

uppståtveksamhet somvemkanfall omvissaI§.54fordonvisstett
dåutredsDettafordon. avtill etträttmätige ägarendenegentligen är

spärr, attintern enmarkering, ominförs enregistretiochVV en
denfrånskiljasf°arregistretianteckningDennapågår.utredningsådan

anteckningförfattningsreglerad omutgörleasingspärr ensom
ägarförhâllandena.

rollñnansieringsbolagensOml2.2.2

finansieras ettavbetalningskontrakt avenligtfordonsköpMånga
medavbetalningskontraktbilfirmansöver/köperñnansbolag, tarsom vilkenfråganuppmärksammats omhåll harolikaFrånfordonsköparen.
elleravbetalnings-sådantvid ettdet ärvilka someller parter

sä1jaren/bil-förutombilregistretiregistrerasskallñnansieringsköp
köparenslutligedenendastSkallföregående ägare.blirfirman, som iregistreraskontraktbilfirmansköperfinansbolageteller somäven

bilregistret
ochbilhandlarenmellanköpeavtaldelsdet ettfall upprättasdessaI

ñnansbolaget,ochbilhandlarenmellanleveransavtaldelsköparen, ett
Bilfirmanoch köparen.fmansbolagetmellanfinansieringsavtaldels ett
samtidigtbelånarochköparenegentligedentillfordonetsäljer

änfrågaintealltså enmeromñnansinstitut. Det ärhoskontraktet ett
finansbolagetsifinnsaldrigfordoneteftersomäganderättsövergång,
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besittning. Begäran registrering förgörs säkerställaom att bilen som
för fordranpant och fmansbolagen har alltså endast begränsaden

sakrätt till fordonet.
När sådana fång registreras den s.k. direktregistrerings-genom

rutinen dvs. den enligt förordningenav 1988:1108som- om
direktregistrering i bilregistret har medgetts via dataöverföringrätt att
anmäla ägarbyte, avregistrering, avställning och upphörande av
avställning för registrering flyter fmansinstituten automatiskt i-
bilregistret föregående ägare till fordonet.som Eftersom delenstörre

bilhandeln har medgivande tillav direktregistrering kan alla led i
transaktionen bilhandelns försorg registreras.genom Det sker då enligt
VV:s interna terminologi s.k. mellanregistrering som inte reglerasen

någon författningsbestämmelse mellanav bilfirman och den slutlige
köparen. I de fall sådan anmälan registrering någonen anledningom av
inte i sambandgörs med övrig registrering begär finansbolaget hos
registreringsmyndigheten bli registrerat i efterhand.att

Sedan VV år 1996 tagit bilregisterhanteringenöver har sådanen
registreringsbegäran i allmänhet inte godkänts. I antalett målstort där
frågan har varit till Örebroprövning har Länsrätten iuppe län avslagit
finansbolagens överklagande vägrade registreringar domar 970919,av
970923 och 980406. Kammarrrätten i Jönköping har i antalett
avgöranden lämnat överklagandena ändring domarutan 980609 och
980909.

12.2.3 Om godtrosförvärv

För förbättraatt registrets tillförlitlighet och användbarhet vid
ägarbyten har det, såsom tidigare nämnts, åren diskuteratsgenom att
införa möjlighet i registret tillföraatt informationen även att ettom
fordon har köpts kreditköp med förbehåll återtaganderätt.genom om
Det har dock motståndmött i statsmaktsregister,att ett dvs. registerett

inrättatär och förs med stöd författningsom och bekostasav som av
allmänna medel, lägga uppgifter civilrättsliga avtalsförhållanden.om

Om den har köpt bil på avbetalning säljersom fordonet innanen det
slutbetalatär och sedan inte reglerar sin skuld han siggör skyldig till

brottet olovligt förfogande. Den köper fordonet kan dock undersom
vissa omständigheter ändå få behålla fordonet. Lagen 1986:796 om
godtrosförvärv lösöre innehåller de relevanta civilrättsligaav
bestämmelserna. Om någon har förvärvat lösöre överlåtelse frångenom
någon hade egendomen i sin besittningannan som varkenmen var

till denägare eller behörig förfogaatt den på detöver skett,sätt fårsom
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sinidenfåttharhanegendomen,tilläganderätt omförvärvaren
§.2godiochbesittning trovar

det ärendastgodivarit troha omskallförvärvareEn anses
denvilkaunderförhållandendebeskaffenhet,egendomenssannolikt att

habordeintehansådana attövrigtiomständigheternaoch varutbjöds
§.3egendomenförfoga översaknade atträttöverlåtareninsett att

vidtaköparealltså attdetåliggergodtrosförvärvslagen enEnligt
för ettköpetmed attsambandiundersökningarnoggranna förarbeteni lagensuttrycksDettaföreligga.skallgodtrosförvärv anses

21.prop.följande sättpå1986/87:LU4 s.bet.l985/86:l23,prop.

denalltsåbetydelse ärtillmätsomständigheterdeEn somav
gradhögSärskiltbeskaffenhet. avegendomensberörda

erfarenhets-egendomförvärvvid somkrävsaktsamhet av
sakersådanaförvärvgällakan t.ex.Det avkänslig.mässigt är

återtaganderätt, t.ex.förbehållmedkredit omsäljsoftasom Denmotorfordon.ochvideoutrustningtelevisionsapparater,
haövrigtförprivatpersonmotorfordon ansesköper enavsom

haröverlåtaren rätt attundersökapliktlångtgående att omen påredatagitharhandetregel krävs attIfordonet.förfoga över
fordonettillägarebilregistreti somsäljaren upptagenärom förvärvshandlingarsäljarensgranskninghanoch avatt genom

tillfordonetöverlåtithardenmedkontakt someller genom medbehäftatintefordonet ärsigförvissat attharsäljaren om
återtaganderätt.förbehåll om

grad kräver atthögrealltidomstolarnaocksåframgår atträttspraxisAv
överlåtelsehand-eventuellaundersökaförutom attfordonsköparen,

föruppgifternatillgängligabilregistretidekontrolleratharlingar, även
avgörandetIgodtrosförvärv.befriandegjortha ettskalldenneatt anses hadeintebilköparedomstolen attHögstaansåg en4291993NJA s. hadeHanprivatperson.bil frånförvärvvid sitt engodi envarit avtro

likvärdigt sätteller annatbilregistretmedkontaktinte genom köparensframhöllDomstolenbilen.tilläganderättenkontrollerat
upplysningartillförlitliga omsigskaffaskyldigheter attlångtgående

förvärvar.hanbildentilläganderätten som
Godtrosförvärvs-grundvalpål997/98:l68, aviförslagEfter prop.

beslutatriksdagenhar ombetänkande,nämndautredningens ovan l998/99:2l.rskr.1998/99:LU02,bet.godtrosförvärvförkravskärpta
godivaritha troskallinteförvärvaren ansesÄndringarna innebär att

förfoga översaknade rätt attöverlåtarenmisstänkt attborde hahanom
egendomen.
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12.2.4 Närmare avbetalningsköp fordonom av

Utredningen har haft kontakter med Rikspolisstyrelsens, RPS, särskilda
s.k. FordonssgTupp, i vilken ingår för Finansbolagensrepresentanter
Förening, Konsumentverket, Motorbranschens Riksförbund, RPS, VV,
försäkringsbolagen, Larmtjänst, Stöldskyddsföreningen och Bilindustri-
föreningen. Gruppen har till utredningen fört fram önskemål om
ytterligare åtgärder i registerhänseende och det liggermenat att ett
starkt konsumentintresse i från bilregistret kunnaatt få så heltäckande
uppgifter möjligt.som

Årligen säljs inom bilhandeln 100 000än bilar avbetalning.mer
Den normala kredittiden 36 månader.är Det innebär det finns cirkaatt
300 000 bilar med löpande avbetalningskontrakt. I kontrakten
föreskrivs regelmässigt bilen säljs med återtagandeförbehåll,att dvs.
säljföretaget förbehåller sig återtarätten bilen intillatt dess köparenatt
har fullgjort sina förpliktelser enligt kontraktet.

Det flertalet avbetalningskontraktstora finansieras via finansbolag.
Enligt uppgift från Finansbolagens Förening, medlemmarvars
kontinuerligt kontrollergör bilregistret, uppgårmot antalet olagliga
överlåtelser avbetalningsbilar årligen till cirkaav denprocenten av
totala kontraktsstocken, eller drygt 3 000 bilar.

Antalet olagliga överlåtelser polisanmäls uppskattas till drygtsom
2 000 årligen. Enbart administrationskostnaden för sådana anmälningar
uppgår till betydande belopp.

Flertalet finansbolag polisanmäler samtliga olagliga överlåtelser. Av
dessa leder dock endast fåtal till åtal för olovligtett förfogande, 10 kap.

brottsbalken,4§ BrB. För brott enligt kap.10 BrB gäller nämligen
inskränkning i åklagares åtalsrätt, dvs. åklagare får väcka åtal endast

målsäganden har brottet till åtal ellerom angett åtal påkallatär från
allmän synpunkt. Detta falletär värdet på detoavsett överlåtna
fordonet. På grund dessa åtalsregler harstränga de bilhandelsföretagav

själva finansierar sina avbetalningsaffårer isom upphörtstort sett att
polisanmäla olagliga överlåtelser.

Av det totala antalet olagliga överlåtelser leder cirka 10 ellerprocent
300 ärenden till stämning inför domstol. Detta förorsakar samhället

kostnader förstora domstolstörfarandet, enligt siffror från
Domstolsverket cirka 5 miljoner kronor årligen. Flertalet ärenden
avgörs domstolsförhandling,utan dvs. träffarparterna uppgörelse.en
De olagliga överlåtelserna krediter cirkarör 200 miljoner kronor,

den slutliga förlusten för kreditgivarnamen vid cirkastannar
40 miljoner kronor. Dessutom medför det mycket lidande och stora
kostnader för den i lagens mening "ondtroende köparen, i desom
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vid självafordonetförbetalatharvad hanfall,flesta utöver
fmansbolaget.tillrestskuldsäljarensbetalaf°aröverlåtelsen,

medsambandikostnaderÄven harförsäkringsbolagen
och denförsvunnitellerhavereratfordonförsäkringsfall for som

ikreditgivarefinnsintedetskemåste attkontroll enavsom
grundPåförsäkringsersättningen.påanspråk avbakgrunden görsom

ersättningen.tvistersällaninteuppstårkontrollsvårigheter omdagens
ibehovetoch attmöjlighetentillkänner avFlertalet konsumenter

registrerad ägareden ärsäljaren ärkontrollera sombilregistret att som
beträffandebetydligt sämrekunskapenDäremot ärfordonet.till

betalt. Dettafåtthartidigare ägarekontrolleranödvändigheten attatt
avbetalnings-betalatvingasondtroende köparendentillleder att

betalningarsådanaSummankreditgivaren.tillskuld avköparens
kronormiljonertiotalstilluppgifter,Fordonsgruppensenligtuppgår,

årligen.

felaktigagrundpåKrav staten12.2.5 mot av

bilregistretiuppgifter
avslagit1993oktober ettden 15beslutiharJustitiekanslern, JK, ett

bilbilregistretin i attförtsuppgift inte enför omkrav attstatenmot en
intebilregistret ärframhöllJK attnyttjanderätt.medendastupplåtits

medsambandiintressenkommersiellaskyddaforinrättat att
sannolikhetallmedåtagandesådantochfordon ettöverlåtelser attav
heltoch krävaförbetungande staten annanekonomiskt enskulle vara

denansågJKregistret. attnärvarandeföruppbyggnad än av
nyttjanderättuppgiftinnehållaskallregistret omomständigheten att

eventuellaförskallbetydelsen statenden att svaratilläggaskaninte
detiregistreringarfelaktigagrundpåskergodtrosförvärv avsom

avseendet.
tillmed hänsyn attuttalat,tidigare attJKhadeärendeliknandeI ett
endastersättningprincip utgesskadeståndsrättslig attallmändet är en

regel överträttsdenskyddasintresse somdrabbarskadan ett avsomom
avseendeskyddbilägareberedaintebilregistret är attmedsyftetoch

medges.inteersättningböräganderätten
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12.2.6 Något nordiska förhållandenom

I Danmark har förts in möjlighet registrera uppgifteratt vissaen om
rättigheter, bl.a. återtagandeförbehåll, i den s.k. bilbogen, centraltett
ADB-register fordon. Registret byggeröver på frivillighet och där
registreras inskränkningar i förfoganderätten, till fordon.panträtt m.m.

Enligt Godtrosförvärvsutredningen de danska erfarenheternaär av
den ordningen positiva.

Uppgifter inskränkt förfoganderätt, leasing, avbetalningsköpom
m.fl. uppgifter civilrättslig registreras inte i det finskanaturav
fordonsregistret. Uppgiften fordon antecknasatt är dockett utmätt efter
underrättelse från kronofogdemyndigheten. Anteckningen har inte
någon rättsverkan.

I Norge finns det särskilt register, det s.k. Iösöreregistret,ett i vilket
särskild avgiftmot registreras avbetalningsköp och andraen

inskränkningar i äganderätten till fordon eller lös sak.ett Ettarman
intyg förekomsten belastningar kan på begäran utfärdasom av av
registret. Registreringen i Iösöreregistret har civilrättslig verkan.
Registret helt frikopplat frånär det norska fordonsregistret och erbjuder
alltså helt rättslig lösning vad fallet iän Sverige.-ären annan som
Jämför avsnittäven

12.3 Tidigare förslag
l

i12.3.1 Förslag Motorbranschens Riksförbundav
m.fl.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, gjorde i april 1994 framställanen
till regeringen Kommunikationsdepartementet angående registrering

uppgifter återtagandeförbehåll i bilregistret. Den har lämnatsav om
till dennaöver utredning. i

MRF föreslår i52 § BRK ändras så uppgiftatt fordonatt att ettom
har förvärvats kreditköp med återtagandeförbehåll kangenom
registreras. Vidare föreslås det tillägg i 54 skall framgåatt §ettgenom

den har sålt fordonetatt på kredit med återtaganderätt skallsom
beredas i sambandrätt med överlåtelseatt fordonet sigyttrasenare av
innan får registreras.ägare Enligt föreslagen ändring i 56 §en ny en
skall det åligga den haft återta fordoneträtt anmäla tillatt attsom
länsstyrelsen numera VV återtagandeförbehålletnär upphör.

Förslaget utformat med denär befintliga leasingspärren som
förebild. Den regeln har enligt MRF fungerat väl och inte minst har
antalet olagliga överlåtelser leasingbilar minskat mycket kraftigt.av
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det arbetefrånhärröravbetalningsspärrs.k. somFörslaget om en
s.k.denochbrottSamverkanprojekt motRPSinombedrivits

VV,polisen,bl.a.förmed representanterFordonsgruppen
RiksförbundMotormännensförsäkringsbranschen,Konsumentverket,

verksamhetenför attmålet ärövergripandeovan. Detjfroch MRF
försvårabl.a.liggerdetta attIfordonsrelaterade brott.antaletminska

fordon.överlåtelserolagliga av
iåtertaganderätten,hardenbegäranskall, påförslagetEnligt somav

förvärvatsharfordonuppgift genominförasbilregistret somom
vissttillkvarstårUppgiften ettåtertagandeförbehåll.medkreditköp

anmälaåtertaganderätten atthardenåliggerDetdatum.angivet som
skallanmälansådanEndatum.nämndaförebortskalluppgiften tasom
ellerbetalatsfullotillfordonetden dagfrånveckainomgöras en

gälla.upphörtharanledning attåtertagandeförbehållet annanav
fordonförbilregistrettill ettanmälsäganderättsövergångNär en

återtagande-uppgiftfinnsregistretidetbeträffande vilket omen
ochdettaunderrättasåtertaganderättenharskall denförbehåll omsom

någonanmälan. Omsigdagar övertioinom yttramöjlighet attges
angivnadeninominteäganderättsövergången görsinvändning mot

länsstyrelsenskallinvändning görsOmregistreras.dennafårtiden en
skallförslagetEnligträttsutredning.sedvanligVVnumera göra en

förbilregistretin iförsavbetalningsspärrmedgeköparenalltså att en
ske.skall fådettaatt

förinstruktiondetbör upprättasuppfattning ävenEnligt MRF:s en
skallregistretframgåruttryckligen attdetvilkenbilregistret av

verksamhet.brottsligförsvårardetsådantpå sätt attutformas ett
organisa-ochmyndigheternamedverkandeförslagetde tillAv

skulleavbetalningsspärrKonsumentverketframhöll atttionerna en
bilar.privatköpvidkontrollskyldighetkonsumenternas avförenkla

måstemenade spärrenRiksförbund att varaMotonnännens
verksamhet därliknandeochbilhandelformallvidobligatorisk av

förräckadärmedskulleDetförekommer. enäganderättsförbehåll
ytterligareundvikaförbilregistret attikontrollerabilköpare att

medi Norgesker ettsedan längepå sättbetalningsansvar, somsamma
anteckningbegärden attgällabordeVidare att enresultat. somgott

bort.denförockså tasattgörs ansvarar
Godtros-varvid JK,remissbehandlats,harframställanMRF:s

sigharVV1993:102 yttratdir. samt1993:1Juförvärvsutredningen
förslaget.över

medgeskall attkonsumentförslaget endärvid attpåpekadeIK att en
medsyftetinnebäratorde attbilregistretiinförsavbetalningsspärrs.k.

dådeteftersomuppnås,skulleinteregleringenföreslagnaden
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fortfarande skulle osäkert bil avbetalningsspärrutan ändåvara enom
förvärvats kreditköp med återtagandeförbehåll.genom

VV ansåg den avgränsningen bordeatt endast yrkesmässiggöras att
försäljning, dvs. kreditköp med förbehåll återtaganderätt enligtom
konsumentkreditlagen 1992:830 eller mellan näringsidkare enligt
lagen 1978:599 avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.om
omfattas. Kreditköp mellan privatpersoner bör däremot inte antecknas i
registret. VV framhöll det angeläget denatt är kanatt görasom
gällande återtaganderätten möjligtsnarast eventuellarapporterar
förändringar Ävenså dessa kan registreras.att uppgifter sådanaom
förändringar förbehållet sker anknytning till ägarbyte bör,utanav som
enligt VV, kunna ske via direktregistrering.

VV ansåg också det nuvarande kravet på medgivandeatt i fråga om
leasing onödigt högt ställtär och det fullt tillräckligt medatt vore en
underrättelseskyldighet såväl i leasingfallen det gällernärsom
kreditköp med återtagandeförbehåll.

l2.3.2 Förslag Godtrosförvärvsutredningenav

Av redovisningen framgår frågan i bilregistret kunnaatt attovan om
anmärka vissa förhållanden har diskuterats under lång tid. Godtros-
förvärvsutredningen behandlade i sitt betänkande Godtrosförvärv av
stöldgods SOU 1995:52 frågan 189-191 och ställde sig, från de
synpunkter den utredningen hade beakta, positiv till sådanatt en
möjlighet.

Tvister godtrosförvärv i domstolarna enligt Godtros-om avser
förvärvsutredningen till mycket del leasade bilar eller bilarstor som
sålts i strid med återtagandeförbehåll. de domarI utredningen tagitsom
del det oftast leasegivaren eller avbetalningssäljaren fickav var som
bifall till sin talan.

Enligt den praxis utbildats i domstolarna gäller uppgifterna iattsom
bilregistret har iavgörande betydelse vid överlåtelse fordon.en av
Däremot kan för registret, enligtstaten, JK:s bedömning intesom
avkrävas skadeståndsansvar registeruppgiftemaett skulle visa sigom

felaktiga se ovan. Det ställs ändå berättigat krav på devara ett att
registrerade uppgifterna tillförlitliga.är

Anteckningar i bilregistret återtagandeförbehåll skulle enligtom
Godtrosförvärvsutredningens uppfattning på enkelt kunnaett sätt göra
det möjligt för köparen kontrollera tilltänkt köp inteatt står i stridatt ett
med återtagandeförbehåll.ett Försäljningar bilar medav
återtagandeförbehåll skulle härigenom försvåras och anteckningarna
skulle kunna innebära skydd för presumtiv köpare.ett en



405Avbetalningsspärr m.m.1998:162SOU

integritetpersonligaenskildasfråganframhöllUtredningen att om
iåtertagandeförbehålluppgiftEnsammanhanget.beaktas imåste om

fordon ärinformation att ettocksånämligeninnebärbilregistret om
kunnamöjligenskulleinformation ansesSådanavbetalning.påköpt

leasad. På sättbiluppgiften är sammaintegritetskänslig attän enmer
biluppgift ärmedsig attförhållautredningen,menade endet,torde en

utmätt.
möjlighetdärförföreslog attGodtrosförvärvsutredningen om en-
såpåutfonnas sätt attanteckningeninförs-bilregistretanteckning itill

förförfoganderättinskränktföremål förbilenframgår ärendastdet att
dåskulleanteckningmedFördelarnadel.registrerade ägarens enden

föranvändas attkunna ävenskulleanteckningensamtidigtkvarstå, som
leasad.bil äratt enange

frågornavikt attdet största vemframhölls omärSamtidigt att av
anteckningenbortrespektiveinföra ta omhaskall rätt attsom

skalldettaförutsättningarvilkaunderliksomforfoganderätt,inskränkt
uppgifterfelaktigasåpreciserasoch attanalyserasske,kunna noggrant

bekymmerpraktiskaochrättsförlustersammanhängandedärmedoch
191.undvikas s.kanenskildaför

överväganden förslagoch12.4

Allmäntl2.4.l

iuppgifterolikaföra typerfråganfor att avUtgångspunkten om
iochbilregistersystemet ärsvenskamed detsyftetvadbilregistret är

användshandförstaIförs.registretintressevilkasellervems
förochfordonsbeståndetkontrollförbilregistretiuppgifterna av

olikaiförpliktelsersinafullgörfordonsägamabevakning attav
Finnsfordonsskatt.betalasåsomallmänna, attdetavseenden gentemot

ochregistrerade attfinnsuppgifterflerintresseallmänt attdådet ett av
syftevidareföranvändsregistret ett

denRedanlandet.registrerade ifordon avmiljoner ärCirka 5
intresseallmänt attmycket stortdetvi är ettanledningen att avmenar

brukarenellerochfordon ägarentillgåfinns ettuppgifterrad att omen
registreraskäldet attkanbrottförebyggaförminst varadet. Inte attav

tillhandahållasyftettjänar attdirektinteuppgifter,vissa som
uppgiftfåmöjligheteninförda attredan omDentillinformation staten.

framgåtthar,fordonförleasingavtal ovan,ettgällande somett
Sådanadrastiskt.minskatharöverlåtelserolagligaantaletinneburit att

avbetalningsspärr.följdenbli ävenkunnaeffekter börpositiva enav
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12.4.2 Integritetsaspekten

Vid bestämmandet och fall ytterligare uppgifteri så vilka börom som
få registreras i bilregistret eller brukar fordonden haräger ettom som
vi haft vilka följderna registreringen kan bli frånövervägaatt av
integritetssynpunkt.

Själva uttrycket personlig integritet behandlas iDatalagskommitténs
betänkande Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU--
1997:39. Kommittén hade låtit särskild utredninggöra en om
begreppet, presenterades i särskild bilaga i4rapportsom en
betänkandet. konstaterades det lättare identifieraDär äratt att
kränkning personlig integritet begreppet personlig integritet i sig.änav

kränkning integritetEn personliga det,är, sägs typav en persons en av
kränkning sker det intrång igörsnär ett personensav personen som
privata sfär och/eller det hans eller hennes vilja spridsnär mot
uppgifter egenskaper, uppfattningar eller handlingar det finnsom som
grund för vidareuppfatta känsliga. harI sägsatt rapporten attsom man
rättighet till hand därför respekten förpersonlig integritet i första att
den personliga integriteten del respekten för vilketär en av personen,
kan uppfattas grundläggande plikt, också för medfördetattsom en men
negativa följder respekteras. hävdasintegritet inte Detpersonersom
slutligen, till personlig integritet dock inte kan absolut,rättenatt vara

det finns situationer där andra värden respekten föränutan att
personlig integritet och därmed handlingensbör avgöraväga tyngre
utfall 789-807.

den personliga integritetenFrågan då det kränkandeär är attavom
det i bilregistret finns uppgift avbetalningsköp föreligger. Enatt ettom
parallell kan här med fastighetsdatasystemet, där allmänheten kandras
kontrollera fastighetsbeståndet ochköpeskilling, ipanträtt m.m. som
enligt den allmänna meningen integritetskränkande.inte anses

förekomstenGodtrosförvärvsutredningen ansåg att av en
avbetalningsspärr kunde integritetskänslig och föreslog att termenvara
inskränkt skulleförfoganderätt, omfattande olika avtalsformer,
komma till användning. skulle då möjligt låta denDet attvara
uppgiften tillgänglig i registret. skulleallmänt Därutövervara
myndigheternas oinskränkt till vissatillgång kunna vara
bakomliggande särskild behörighetuppgifter, för vilkas tillgång en
skulle krävas.

inskränkt förfoganderätt har den fördelen den täcker inTermen att
olika inskränkningar samtidigt inkräkta den personligautan att
integriteten. kan dock i sig innebära kod, eftersom denTermen sägas en
inte i klartext förhållandet.det enligt vårDettarätta äranger
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ytterligarekräverkodendärföruppfattning nackdel, att enen
felkälla i sig.denoch därmedundersökning vad utgör ensom avsesom

i sigavbetalningskontrakt inte ärförekomstenVi bedömer ettatt av
intressetdet allmännaavvägningvidkänslig uppgiftså motatt enen -

skulleregistrering i klartexttillgänglig-uppgiften finnsatt varaenav
omöjlig.

Vårt förslagl2.4.3

anförda förs indetenlighet meddet iföreslår alltsåVi att enovan
förekomstenantecknavägtrafikregistret ettmöjlighet iatt av

återtagandeförbehåll.medavbetalningskontrakt
förordatförslagMRF:syttrandetidigare atthar i sittVV över

förbehållkreditköp medendastskall omfattaanteckningsmöjligheten
mellan1992:830 ellerkonsumentkreditlagenåtertaganderätt enligtom

avbetalningsköp mellan1978:599näringsidkare enligt lagen om
avseddkreditgällerKonsumentkreditlagenm.fl. ärnäringsidkare som

erbjudslämnas ellerochbrukför enskilthuvudsakligen ensom
verksamhetyrkesmässigadennesnäringsidkare ikonsument av en
m.fl. gällernäringsidkaremellanavbetalningsköplagen§, och1 om

yrkesmässigai derasnäringsidkaremellanslutsavbetalningsköp som
konsumentkreditlagen l §.utanförfallerverksamhet eller annarssom

yrkesmässigatill denanteckningspliktenavgränsningEn av
Fordonsgruppensacceptabelharfordonsförsäljningen uppgetts urvara

rimliguppfattningenligt vårocksåavgränsningsynvinkel. sådanEn är
böranteckningavgränsningendärför den görsvi föreslåroch attatt

Överlåtelser mellanförsäljningar.yrkesmässigaendastgöras om
tillförslagetkap. §7undantas se 10alltsåbörprivatpersoner

vägtrafikregister.förordning om
förekomstenregistreramöjlighet ettinförsdetOm att aven

förbehovetåtertaganderätt, kanförbehållavbetalningsköp med om
minska.förväntasöverlåtelsekedjanifinansieringsbolagen att synas

harinteanteckningeninnebärVisserligen att somvem
självaviuttryckligen attåtertaganderätten menarmenanges,

förvamingssignaltillräckligböranteckningförekomsten vara enav en
effekt.få avsedddärmedochpresumtive köparenden
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registreringen12.4.4 Rättsverkningar av m.m.

vårt uppdragI ingår frågor knytandetanalysera olikaröratt som av
rättsverkningar till registrering registren. gäller härvidi Det mellanatt

respektive användaren fordon fördelaägaren ett gentemotansvaretav
Vi berör dessa frågor följande avsnitt. Våri utgångspunktsystemet. är

hittills,grund för olika liksom skall ligga självaatt typersom av ansvar,
registreringen.

Vi vill i detta hänseende stryka under avbetalningsspärr, påatt en
motsvarande den redan gällande s.k. leasingspärren, endast fårsätt som
funktionen varningssignal till den tilltänkte köparen med denattav en
föregående kontrollera äganderätten till fordonet.ägaren närmare
Anteckningen skall alltså inte särskild rättsverkannågon gentemotges
tredje man.

Enligt den gällande ordningen krävs den upplåtitatt somnu
nyttjanderätten, dvs. i leasingfallen, måste lämna sitt medgivande till att

praktiska skälregistreras. Inte minst viägare atten ny av menar
registrering bör få ske sedan denäganderättsövergången haftav som

haft möjlighetåtertaganderätten eller upplåtit nyttjanderätten att yttra
Vi den bedömningenanmälan påsig över ägare. gör atten om ny en

det mildrad bestämmelse, dvs. krav särskiltsättet utan ett
medgivande, inte skulle några allvarliga rättsförluster.innebära

Vi föreslår bestämmelsen leasingspärren mjukassamtidigt att om
förordningsförslaget.på motsvarande kap.se 10 8 §sättupp

för avbetalningsspärren12.4.5 Slutdatum

avbetalningssäljaren för sigVid begäran anteckning skulle i ochen om
förete stöd för avbetalningsköpkunna kopia på kontraktet att ettsom

föreligger. fallövervägande antalet anmälningarDet av om
avbetalningsköp dock skemed äganderättsförbehåll kan väntas genom
direktregistreringsrutinen eller direktanmälan den viär tennsom som
valt använda vidare avsnitt då inte möjligt krävase 8. Det äratt att
handlingar registreringen.styrkersom

för slutbetalning avbetalningsköpet bör emellertidDatum av
registreras. den tiden gått bör anteckningen automatiskt fallaNär ut
bort. före den bestämdaOm avbetalningsköpet slutbetalas tidens utgång
skall det givetvis åligga anmäla detta. bör läggasDetparterna att genast

både på köparen och på säljaren för anmäla ändringarett attansvar av
de uppgifter förts dettahar in i registret. I sammanhang kansom

köparen har slutbetalat fordonet har han starktnoteras näratt ett
intresse återtagandeförbehållanteckningen bortatt tasav om ur
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såuppgiften står kvarhar intressesäljarenregistret, medan attett av
förtidiavbetalningsköparedenfrånVi utgårlänge möjligt. att somsom

och bilaga 1kap. 9 §detta se 10VVslutbetalat lånet aviserarhar om
förordningsförslaget.till

tjänafunktionendubblafylla den attskall alltsåDatumangivelsen
anmälaincitamentochSlutdatum attupplysning ettvaraomsom

mellan tvåbalansdärmed mot-skapasförhållanden.ändrade Det en
iaktualitet hosdärför kravetbedömeroch vistående intressen att

straff-någonupprätthållaskanuppgifternainförda utanregistret
sanktion.

gallringbehövsföreskrifterdemeddelaförutsättsVV avomsom
förordningtillförslageti§Jämför kap. l3uppgifter.dessa om-

härtill.författningskommentarenochvägtrafikregister

uppgifterandraRegistreringl2.4.6 typer avav

Utmätning

föra invägtrafikregistretbilregistretiframförtsFörslag har också att
diskuteratstidigareharDettafordon ävenuppgift utmätt.äratt ettom

visskronofogdemyndighetsorganisationeninominternt enmen
anteckning.sådanvärdettveksamhet har där rått enavom

uppskattningenligtdetexempelkan här nämnas attDet grovensom
utmätningbeslutoch 75mellan 50Göteborg fattasårligen i avom

anledningenvi inhämtatharkronofogdemyndigheten attfordon. Från
fordongällerutmätningsbeslutantaletlågaförhållandevisdettill som

ivärdeexekutivtfinns någotinteoftai dagdetsin grund ihar att
med såbehäftatoftagäldenär storaärfordonbilarna. Ett ägs enavsom

fallAntaletövervärde.utmätningsbartfinns någotdet inteskulder att
harbestämmelsernamedstridividarebil säljsdär enutmätt av

fåtal.endasttilluppskattatskronofogdemyndigheten ett
snabbtfordonetkanfattasfordonutmätningbeslutNär ettett avom

befaraskangäldenärenuppgiftenligtskerSåomhändertas. varaom
exekutivtillfordonetomgåendeanmäler dåMyndighetenopålitlig.

försäljning.
eftervårdgäldenärensi ettlämnasfordon kanEtt även

liksomsäkerhetsutmätning. Dettas.k.utmätningsbeslut, enanses,
påtryckningsmedeleffektivtkonkursansökan, enettsom

gäldenär.betalningsovillig
ianteckningdrakunnaförförutsättning nyttaEn att enav

snabbt.försuppgiftensjälvfalletbilregistret skulle attvara
fattatsharutmätningbeslutAnmälningsskyldigheten ettatt omom
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beträffande visst fordon skulle åvila den kronofogdemyndighetett som
har fattat beslutet. Samma myndighet skulle åläggasäven anmälaatt

beslutadnär utmätning hävs med anledning skulden betalasen attav
eller fordonet säljs exekutivt. För fåatt väl fungerande ordningatt en
skulle kronofogdemyndigheten behöva beredas direkt tillgång till
vägtrafikregistret via data, för redan i samband med beslutetatt
registrera uppgifterna.

Enligt vår uppfattning, till delar sammanfaller med destorasom
synpunkter vi under hand hämtat in från kronofogdehåll, värdetärsom

anteckning i registret fordon relativtatt ärett utmättav en om
begränsat. Vi har detta den administrativavägt skullemot apparat som
följa med förfarandet. Till detta kommer ökad mängd uppgifteratt en

antecknas rimligen också medför ökad risk för felkällor. Såvittsom en
vi kan förstå fungerar dagens ordning det gäller utmätningnär av
fordon i de allra flesta fall tillfredsställande. Vi därför inte bereddaär

föreslå anteckning iatt vägtrafikregistretatt utmätningsbeslutgörs om
rörande fordon.ett

Liknande synpunkter kan anföras i fråga bilar it.ex. tasom som
beslag enligt rättegångsbalken.

Privatimport

Tidigare direktimporterade fordon särskild begynnelsebokstav igavs en
registreringsnumret. Sedan anmärkningar förts fram uppgiftenattom

integritetskänslig och kunde minska fordonets värde ändrade VVvar
dock den rutinen.

dagensl bilregister framgår dock fordon har dispens frånettom
vissa fordonskrav enligt FK. kan gälla dispensDet söks i sambandsom
med just fordon privatimporteras från EU-land. Uppgiftatt ett ett om
privatimport kan alltså i vissa fall redan i dag utläsas registret.ur

Fordonsgruppen se ovan har framhållit tillgången till uppgiftatt en
privatimport till kontroll bilens bakgrund,om manar en noggrannare av

innefattande sådana den stulen utomlands, denmoment ärsom om om
omfattas tillverkarens garantiåtaganden beträffande avgasreningav
eller den har utrustning yrkesmässigt importerade fordonänom annan
etc.

Enligt Tolkningsmeddelande från Kommissionen förfarandenom
för typgodkärmande och registrering motorfordon tidigare harav som
varit registrerade i medlemsstat 96/C 143/04 skall EU:sen annan
medlemsländer i den nationella lagstiftningen inte behålla särbestäm-
melser inskränker möjligheterna importera fordon.attsom
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fråganhörkommissioneniarbetetfrånunderhandsuppgifterEnligt
privatimportlandetiförtsharfordon genomanteckna ettattattom

tillhänvisaendastdärförvillVibehandlas.närvarandefördemtill som
frågan.därmedlämnarocharbetetdet

uppgifterandraAnteckningar om

olikavidkonsumenthåll harfrånochförsäkringsbranschen ävenFrån
bilregistretimöjlighet attönskemålframförtstillfällen om

exempelvisanteckningar,andraföra typervägtrafikregistret av
vidkontrollerasmätarställning,fordons somanteckning ettom

besiktningstillfället.
försvåraochoegentligheter attförhindraregistreringför är attSkälet

fusk.
vilkai frågafalltillfallfrånskefåravvägning omVi att enanser

uppgiftenNyttanregistret.iantecknasbör avrimligenuppgifter som
ochfelkällorförriskenbl.a.motframhållits vägasf°ar, ovan,som

vägtrafikregistretifrågangäller attdetNärfelregistreringar. om
kommeruppgiften attdenkan attmätarställning nämnasjustanteckna

respektiveavsnitt 8FAD, närmarefordonsanalysdatabasen,iinföras se
Önskemåletvägtrafikregister. omförordningentillbilaga loch14 om

VVfårövrigtuppfyllt. Idärmedf°aruppgiftendentilltillgång anses
utökningtillmöjligheternaoch avbehovetbevakafortlöpande av

olikadeVVunderrättathandunderharVi omregisteruppgifter.antalet
tillframförtsharönskemål oss.som

Övrigt

VVäganderättsutredningar,s.k. som avfråganVi har nämnt omovan
äganderättenfalldeibilregistretimarkeringinternnoteras genom en

sådanviktigtuppfattning attvårenligt enDetoklar. ärfordontill ärett
avgifterpåförsinteförreden ägarensåregistreti attmarkering görs

någonåvilarrätteligen arman.som bilregistretspåpekatslutligenharFordonsgruppen
iarbetetbrottsförebyggande etti detpotentialvägtrañkregistrets

förinstruktioniuttalasbördettaoch ensammanhang attmenatstörre
verksamheten.trafikadministrativaden

egenskapsiniincitament attVV avettbör,Detta gegruppen,menar
sådanaantecknasregistretidetförverkaregisterhållningsmyndighet att

brott.fordonsrelateradeförhindratillmedverka attkanuppgifter som
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Vi hänvisar beträffande denna fråga till avsnitt där vi behandlar
frågor vägtrafikregistrets ändamål.om

Skadestånd vid felaktiga registreringar12.4.7

Enligt den tidigare gällande datalagen 1973:289 förelåg det striktett
för registerhållaren. datalagen föreskrevs nämligenI 23 § att,ansvar

registrerad tillfogas skada personregister innehålleratt ettom en genom
oriktig eller missvisande uppgift honom, skall denomen

registeransvarige skadan. bedömandet i vadVid och månersätta av om
skada har till lidandeuppstått skall hänsyn och andraäventas
omständigheter ekonomisk betydelse.än rentannanav

Även enligt personuppgiftslagen 1998:204 skadeståndsansvaretär
i princip strikt för undvika oskäliga resultat finns möjlighetatt enmen
till jämkning personuppgiftsansvarige kan visai de fall den denatt

Överförtfelaktiga eller henne.uppgiften inte beror på honom på
vägtrafikregistret skulle detta innebära, ändringsanmälan inteatt om en

medvållandesker såväl säljare köpare skulle båda parterav ansessom
till felaktig registrering.en

skadeståndsansvar har, belystsFrågan nämntsstatensom som ovan,
domstol. vägtrafikregistretsIK, har inte Omännu prövatsav men av

försyfte utvidgas till omfatta skydd samhället olagligaävenatt ett mot
kan fråganfordonsöverlåtelser och kostnader i samband med detta, om

armorlunda. faller dockskadeståndsansvar möjligen besvaras Det
utanför uppdrag ställning till den frågan.vårt att ta

Registreringskostnaden12.4.8

trañkregistren skatteñnansieras.kostnad för föra de olikaStatens att
förekomstenmöjlighet redan finns registreraDen att ettavsom

leasingavtal erbjuds leasegivaren särskild kostnad. Denna tas ututan
inom för registerhållningsavgiften.ramen

danskajämförelse i det sammanhanget medEn kan göras
förhållanden, där avgift för närvarande danska1.000tar utstaten en
kronor den vill få registrering införd i bilbogen.av som en

för och hållaför kostnaden lägga inFrågan bör stå attom vem som
avbetalningskontraktå jour uppgift i registret förekomsten etten om av

register-med återtagandeförbehåll skulle, för inte belastaatt
verksamheten i Danmark, den begärpå sätt tas ut av somsamma som

uppgiften förs in.att
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fåavgift förförhållandevis högföreslåVi har attövervägt att en
föri registret, bl.a.leasingspärrföra in eller attavbetalnings- omen

dockViregistreringar.och felaktigamöjligt missbrukundvika menar
uppgifter.dessaregistreringdraolika intressenter kan nyttaatt avav

sådanabetjäntaallmänhetenbara bilhandeln är attInte ävenutan av
den intebörkostnadtillgängliga. Omuppgifter finns allmänt tas uten

avgift börsådantransaktionskostnaden. Enfaktiskahögre denänvara
de fall VVavgift ihögreinteenhetlig, sådessutom tas utatt envara

förhållanden iandraelleräganderättsfråganutredasärskilttvingas
samband med detta.

medarbetetlångsiktigamed detsambandifår VVankommaDet
förkostnadenavgiftsfrågorna separat utöverväga taattnärmareatt

utfonnabehovdärvid vidochavbetalningsspärramaochleasing-
hanteringsfrågor.och andradebiteringssystemregistreringsanvisningar,

avgiftsdebi-det gällerövervägandenallmänna närBeträffande våra
avsnitt 18.registeruppgifter,teringar för se
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rättsverkningarolikaKnytandet13 av

registreringentill

farregistreringRättsverkningamaöverväganden:Utredningens av en
framgåhittills, därbör, såsomoch detförfattningi respektiveanges

detfordon har. Ombrukandetellerägandetvilka konsekvenser ettav
f°ar detgällande ordningändring ikrävs någonvid olika typer ansvarav

sakområde för sig. Sammaförfattningför varjeövervägas
olikakunna gälla förframtidenbör ihartillvägagångssätt sagtssom nu

förs in iavgifter systemet.typer somav
vad kan krävaalltsåområde fårrespektive avgörasFör staten av

vilkalikställd, ochhonommedeller någonfordonsägaren,
registreradvissföljakanrättsverkningar äratt sompersonenavsom

särskild ochdet. Någonnyttjareellertill fordonägare ett som av
bör alltså inteflera rättsområden,omfattarrättsverkan,generell som

fordon.tillknytas ägaren ettav

uppdragUtredningens13.1

vidbetalningsansvaretskatter harförområdenflera andra t.ex.På än -
förvägavgifteröverlastavgift ochbeslut tungafelparkering och vid om

konstruktioner kanLiknandefordonet.fordon knutits till ägaren av-
imiljöavgiftervägtullarinförsaktualiseras detockså om

sammanhangeti detomfattaruppdrag attstorstadsområdena. Vårt
registreringen. Jutill självarättsverkningarolikaknytandetöverväga av

utifrånblir intressetblir destofler rättsverkningarna attstörre av
förhållanden.rättsligaolikaläsaregisterinnehållet kunna ut
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förhållandenNuvarande13.2

bestämmelserområde finns detförfattningarna vägtrañkensI på om
allmänhetolika förhållanden.vilka rättsverkningar följer I äravsom

till fordon, ellerbilregistret antecknadedet då den i ägaren ett personen
avseenden.ansvarig i olikajämställs med denne, görssomsom

avgiftöverlastavgift sådanEnligt lagen 1972:435 tas uten omom
tryck eller bruttoviktmed högrefordon framförsvissa änvägtunga

påförsAvgiftenfordonet eller l §.tillåtet för ägarenvägenär avsom
det fordonför släpvagn,fordonet ochmotordrivnadet ägaren av som

innehas på grundfråga fordondrassläpvagnen I avom somav.
enligtåtertaganderätt eller innehasförbehållkreditköp med ettsomom

fordonetinneharleasingavtal den ägare.somanses som
fordonet.fordon Harskattskyldig för visst ägarenär ettett av

skallansvariga för den skattsolidarisktfordon flera deägare är som
fordonuttryckligen,betalas för fordonet. Det ägaresägs att ettsom av

i bilregistret Iden eller bör ägare.är upptagen somvaraanses som
förbehållgrund kreditköp medinnehas påfråga fordonett avsomom

nyttjanderätt för bestämd tidinnehas medåtertaganderätt ellerom som
fordonsskattelagen10 §innehavarenminst år ägare,ett somom anses

1988:327.
finnasdet skalltrañkskadelagen 1975:1410I 2 § att enanges

fordon registrerat imotordrivettrafikförsäkring för ärett som
fullgörsförsäkringspliktenavställtbilregistret och inte är attsamt av

kreditköp medinnehas grundfordonfordonets För ettägare. avsom
för bestämd tidmed nyttjanderättåtertaganderätt ellerförbehåll enom

fordonet.innehavarenförsäkringspliktenminst år fullgörsett avavom
innehåller bestämmelserfelparkeringsavgift1976:206Lagen om

offentligrättsligadeöverträdelsersanktionssystemet vid avom
striktbyggerparkeringsbestämmelsema. Systemet ägaransvar.ett

Ägaren parkerings-överträdelsebetalningsskyldighet föråläggs aven
efterhand.till rättelse i VVmöjlighetbestämmelserna, förenad med en

felparkeringsavgifter har inte någonadministrerar medsystemet men
fallet.sakfrågan i det enskildaprövarätt att

åvilar den detdet allmännaBetalningsansvaret ägergentemot som
faktiskaöverträdelsen 4 §. Denfelparkerade fordonet vid tiden för

sig skyldig tillden gjortbetalningsskyldigheten vilar dock som
Är parkerat fel kan denneöverträdelsen. det inte fordonets ägare som

föraren.därför rikta regresskrav mot
nämnda denenligt 4Med fordonets närägare somavses,

i bilregistretantecknad fordonetsöverträdelsen skedde ägaresomvar
fordonsregistretdet militärautländska register eller ieller motsvarande

vid tidenfordonetdäreller den har antecknats ägaresom avsom senare



417Knytandet olika tillrättsverkningar registreringenSOU 1998: 162 av

stödbrukas medfordonför överträdelsen. frågaI avsomom
interimslicens, har denellersaluvagns-, turistvagns-, exportvagns- som

skyldigheterlicensenvid tid innehade somsammasamma
fordonsägaren.

förinte iingårmopeder,fordon,Oregistrerade systemett.ex.
parkeringsavgifter.

har införtsinom EUförhållandenatillanpassning ett systemSom en
s.k.fordon, det Eurovinjettsystemet.vägavgifter för vissamed tunga

fordon prop.förvägavgiftlagen 1997:1137Enligt tungaom
kraftiträdde1997/98:72,rskr.1997/98:SkU7,1997/98:12, bet. som

dvs. denfalli dessa ärdetjanuari 1998, ägaren,den 1 ävenär som
avgiftsskyldig §.7införd bilregistreti ärägare, somsom

harunder hösten 1997regeringenocksåkan härDet nämnas att
lämnai februari 1999har uppdragisärskild utredare,tillsatt attsomen

vägavgifter imiljöstyrandelagstiftning för tätortförslag till en
1997:03.dir. 1997:98, K

Överväganden

frågoruppgiften analyseraframgåttuppdrag ingår såsomvårt attI ovan
registren.registrering itillrättsverkningarolikaknytandetrör avsom

fordonanvändarenochmellanhärvidgäller ettDet ägarenatt av
fördela gentemot systemet.ansvaret

iregistrering fårrättsverkningamaVi att angesenavmenar
nämnda gällerexempelvis deförfattning,respektive somovan

förskattskyldighet,överlastbestämmelsema,överträdelser ansvarav
betalningsansvar. Detvägavgifter ellerfelparkeringsavgifter, annat

vilkaförfattning framgårespektivehittillsskall alltså såsom av
det vidhar. Omfordonbrukandetkonsekvenser ägandet eller ettav

ordning får deti gällandeändringnågonolika krävstyper ansvarav
försakområdeförfattningvarjeförenligt vår uppfattning övervägas

sig.
gällaframtiden kunnai ävenbörtillvägagångssättSamma

förs i Föravgiftermiljöavgifter och andra systemet.typer somav
fordonsägaren,kan krävavadrespektive område får avgöras staten av

kanrättsverkningarvilkaochlikställd,eller med honomnågon som
ellerfordontillregistreradfölja viss ägare ettäratt somav en person

det.nyttjaresom av
fordontillmöjligtdetVi däremot inte ägaren ettär attatt avanser

fleraomfattarrättsverkangenerellsärskild ochknyta någon som
rättsområden.

1418-6121SOU1998:162Vägtrafikregistrering



rättsverkningar till SOUKnytandet 1998:418 olika 162registreringenav

registerforfattningama, lämpligen derasoch börDäremot kan
dem framgårinledningar, sådant detutformas på sätt attett att av
vägtrañkregistretsärskilda kan knutna till vissa irättsverkningar vara

Eventuellt kan också belysas medantecknade uppgifter. detta en
fall.exemplifiering sådanaav

försäkringspliktenanmärkas, vi har bedömtkan slutligenDet att att
centrala funktioner detskatteuttaget for fordon såoch är att

mellanvägtrañkregister bör kopplingenuttryckligen i lagen angesom
registrerade uppgifternavägtrafikregistretdessa förhållanden och de i

5 §-
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Registerinnehållet och regleringen14

därav

vägtrafikregister i bilagorförordningenUtredningens förslag: Av om
medregisterinnehållettill denna bör framgå huvuddragen enav

uppgiftemas integritets-främst efterspecificering differentierad
behov.känslighet och efter praktiska

uppgifter fordons utrustning ochinfordonsregisterdelenI tas om
överlåtsspeciñceringen VV.beskaffenhet Den närmarem.m.

rättsligt hänseende delFordonsanalysdatabasen iFAD utgör en av
samlade vägtrafikregistret.fordonsregistreringsdelen i detsjälva

bibehålls den nuvarande beskriv-delkörkortsregistreringensFör
uppgifterhuvuddrag.registerinnehållet i sina Deningen rörsomav

yrkestrafikregistreringensregleras dock inomtaxiförarlegitimationen
finnas ivägtrañk-brottsbelasmingsuppgifter inte skallEftersomram.

den till dessa uppgifterdessa ochregistret bortfaller regleringen av
vidare avsnitt 15.registerblad jfrknutna avseenderutinen

körkortutländskabestämmelse registreringNågon särskild om av
föreslår viföreslås inte. Däremotdagens reglering attutöver

underrättaskyldighetoch domstolarnasRikspolisstyrelsens att
skall omfattai fortsättningenkörkortsmyndighetema brottom

han bosattinnehavare utländskt körkort är permanentoavsettett omav
utländska körkort iregistreringlandet elleri Frågan ettavom

det arbetetframåt inationellt register f°ar i övrigt föras gemensamma
inom EU.

yrkestrafikuppgijterregistreringenbestämmelser reglerarDe avsom
föreslås för körkorts-dei möjligaste mån till somanpassas

taxiförarlegitimationuppgifterregistreringen. Förutom röratt som
vissaregistreras där ocksåyrkestrafikdelen,regleras inom förramen

fordonsregisterdelen.uppgifter i dag ingår i bilregistretsom
felparkeringsavgzfer den fjärde delen iUppgifter utgörsom avser

Även uppgifter har sambanddedet samlade vägtrafikregistret. som
parkeringsanmärkningar imed utfärdadehanteringen enangesav

vägtrafikregister. Indelningenbilaga till förordningen avom
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ochfordonsregistreringen dengäller förföljer denuppgifterna som
överlåtsspecificeringen åt VV.närmare

uppgifterna,myndighet förvilkenrespektive bilagaI somanges
eller länsstyrelse.VV

uppdragUtredningens14.1

de olika delarnaför sigbehandlar viföljande väg-detI avvar
körkortsregistreringen,fordonsregistreringen,dvs.trafikregistreringen,

felparkeringsavgifter.och registreringenyrkestrafikregistreringen av
utrednings-vi det i vårtuppmärksammarsammanhangetdetI att

uppgifterökat införandekringfrågoringår analyserauppdrag ettatt av
skall enligt direktiven s. 6Viyrkestrafikregistren.ochi körkorts-

registrering iförutsättningarna förochutvärdera behovetockså av
förlägger sittför demkörkortkörkortsregistret utländska somav

hemvist till Sverige.permanenta

Fordonsregistreringen14.2

utgångspunkterordningNuvarandel4.2.l -

omtrycktbilregisterkungörelsen 1972:599, BRKbilaga tilllI
nuvarandereglering vad detdetaljeradmycketfinns1995:1358 aven

fordons-omfattar delsUppräkningeninnehålla.skallbilregistret
utrustning ochfordonensuppgifteruppgifter, idvs. stort sett om
fordonsägarensuppgifterdvs.ägaruppgifter,beskaffenhet, dels om

skildauppgifterallmännadelsadress som avserm.m.,namn,
avställning,fordonskontrollen,förförhållanden intresse t.ex. omav

avslutas bilagandetaljrikedomenfordonsskatterbesiktning, Trotsetc.
föruppgifter behövsandrabestämmelsemed ävenatt somomen

medförseddaUppgifternafår finnas.bilregistretkontroll ärgenom
fordonsslagför vilkaföreskrivs ocksådetreferensnummer och

skall finnas.respektive uppgift
idetaljeringsgraden börhur högharVi övervägt vara

överlåtas åt VVkanhur mycketregisterförordningen och attsom
märkaförstdåregisterinnehållet. Deti frågareglera är attattom

karaktär. del demintegritetskänslig Enlåguppgifterna lag äröver avav
framför alltgällerintegritetskänsliga. Detinte allshuvudär över taget

uppgifterkallas försammanfattningsvis kanfordonsuppgifterde som
kategoriutrustning.beskaffenhet och Denfordonsregistrerade avom

adressuppgifterna ägare ägaressamt m.m.personnummer,som avser
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tredjeintegritetskänslig Dengradi varierande natur. gruppen,är av
integritetskänsliga.fögauppgifter,allmänna är

överväganden förslagoch14.2.2

överväganden.följandegjorthar videt sagdautgångspunkt iMed
framgåbörtill dennabilaga 1registerförordningenAv

differentieradspecificeringmedregisterinnehållethuvuddragen enav
praktiskaoch efterintegritetskänslighetuppgiftemasfrämstefter
uppgifterfrågamening ivårenligtbehöverdärmedlinjebehov. I om

finnas ifårsådanabeskaffenhetochutrustning attfordons angesom
naturligt kaninteuppgiftersådanaspecificerasregistret. Därutöver som

beskaffenhet. Denochutrustning närmarefordonshänföras till
därtillägaruppgifter ochVilkaöverlåtas VV.specificeringen kan

förordningen.preciseras ibörregistretfinnas if°aruppgifterknutna som
ochbehöver iföregåendei detuppgifterallmänna nämntsDe som-
förskäl ochpraktiskaintegritetsskäl. Avspecificerassig inteför av

i sinadevärdefulltemellertiddetöverblickens skull är angesom
huvuddrag.

omfattasfordonbeträffanderegistrerasböruppgifterDe somsom
underregistreringtillfälligrespektivesaluvagnsregistrering angesav

registreras iböruppgiftersärskildarubriker. Deseparata som
fordonetsfrämstmeddelasregistreringtillfälliganslutning till att avser

registreringsnummer.registreringsland och
bör förastrafikyrkesmässig överuppgifterdelEn m.m.avsersom

yrkestrafikregistreringen.regleringentill av
behövaskanspecificeringdetaljbeskrivning ochDen närmare som

registerinnehållet f°arbestämmelserregisterförordningensutöver om
meddelabemyndigandetallmänna attenligt detbeslutaVV om

uppgifterhör bl.a.Hitförordningen.rörandeverkställighetsföreskrifter
olikauppgifter påfördelningenochreferensnummereventuellt avom

vidgeneralklausulen,nuvarandefordonsslag. Den som ger en-
gällainskränkas tillböruppgifter, attföra infullmakt åt VV att

handläggningenvidskäladministrativabehövsuppgifter avavsom
uppgifteruteslutandemeddvs.fordonsregistrering",frågor somavom

kontrollbehov.föranleds ettav
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Särskilt fordonsregisteruppgzfer enligt den nyinrättadeom
F ordonsanalysdatabasen FAD-

Efter besiktningstillfälle skall Svensk Bilprovning,AB ASB, lämnaett
vissa uppgifter till förVV registrering i det nuvarande bilregistret.
Detta framgår och 89 fordonskungörelsen87 1972:595, FK.av
Vilka uppgifter i dag i bilaga tilll BRK.som avses anges

den Fordonsanalysdatabasen,I samladFAD, databasärnya som en
for motorfordonsområdet, uppgifterskall finnas avseende enskilda
fordon från respektive fordons två ordinarie kontroll-senaste
besiktningar, fordonenexempelvis defekter på anmärkningar iom
besiktningen i förekommande fall uppgifter från flygandesamt
inspektion på väg.

Som vi redovisat avsnitt vi FAD i rättsligt8 hänseendeovan ser
del själva fordonsregistreringsdelen i vägtrafikregistret. Isom en av

konsekvens härmed bör berörda uppgifter från bilprovningen ochäven
polisen, dvs. vill FAD-delenså registret, i nämndaom man av anges
bilaga till förordningenl vägtrafikregister.om

14.3 Körkortsregistreringen

Nuvarande ordningl4.3.l m.m.

Körkortsregistret körkortsförordningenregleras i 1998:980, KKF.
Registret förs automatisk databehandling. frågaVV Iav genom om
uppgifter försde brott i kap. § KKF dock körkorts-7 4om som anges
registret Rikspolisstyrelsen, enlighet medRPS, i 21 § kungörelsenav
1970:517 rättsväsendets informationssystem, den s.k. RI-om
förordningen.

registretI förs in identitetsuppgtfer, körkortsuppgifter och
belastningsuppgifter enligtdvs. uppgifter brott kap. § KKF7 4om

vilket framgår den bestämmelsenm.m., kap. § KKF. I7 16 angesav
vilka uppgifter myndighet föroch dennämnare somsom avses svarar

viss uppgift förs i registret, dvs. länsstyrelse, eller RPS.VVatt en
meddelas fall föreskrifter registreringen.Där också i vissa särskilda om

Som framgår nedan avsnitt utformas för15 närvarande en ny
registerstruktur för de register för, dvs. polisregistren medRPS ettsom
brottsbelastningsregister misstankeregister.och innebär bl.a.Dettaett

några belastningsuppgifter brott fortsättningenbegångna iatt som avser
inte kommer finnas i det vägtrañkregister vi lämnar förslagatt nya som

Övrigatill. belastningsuppgifter, fåtal, blir emellertid kvar.ett
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ochuppgiftdvs.Identitetsuppgifter, personnummernamn,om
tagitlänsstyrelseeller den emotVVadress, förs in somavav

medsambandidentitetsuppgifterföra inuppgiften. kan utanVV även
handläggningenunderlättaförbehövsdetregistrering, att avomannan

körkortsregistretmellansambearbetningvidskerärendena. Detta t.ex.
lagenmed stödRiksskatteverketförsaviseringsregistret,och avavsom

aviseringsregister.1995:743 om
förar-olikauppgifterkörkortsuppgifterna ingårBland om
förar-intygdvs.körkortsbehörigheterna,behörigheter utöver om

innehavtaxiförarlegitimation,farligt gods,förutbildning transport av
dessutomyrkesförareföryrkeskompetens samts.k. bevis omav

luftfartscertiñkat.innehav av
sådantEttreferensnummer.uppgifterfinnsregistretI även om

kodsärskilduniktkörkortför varje somutgörs ett nummer, enav
medregistretkörkortsuppgifterna iför knytaanvänds enatt samman

underlättaförtillskapatfrämstkörkortshandling. Numret attutfärdad är
förfalskning.försvåradärigenomochäkthetkörkortskontroll ettav

registretuppgifter iytterligare utöverföra inmöjlighetNågon att
övrigaplats förintealltsåfinnsinte. Deti KKFvad gesangessom
medsambandliknande. Ikörkortshavaren eller attupplysningar om

dock föras inkandiarienummer ettuppgiftinlänsstyrelsen för om
ärendesärskiltvadförtydligande ett avser.av

körkortEG-bestämmelserl4.3.2 omm.m.

juli 1991den 29direktivrådetskörkortsdirektivet,s.k.detI omav
utfärdadekörkort ärartikel 1.2,91/439/EEG, attkörkort somanges

EU-körkortdvs.ömsesidigt, ärskall erkännasmedlemsstaternaav
vidare,artikel 1.3 attI sägsmedlemsstater.i övrigagiltiga om
sittförläggerkörkortnationellt permanentagiltigtinnehavaren ettav

körkortet,utfärdathardenmedlemsstathemvist till än somannanen
nationellatillämpa sinakörkortsinnehavarenförvärdmedlemsstatenfår

får påochoch skatterhälsokontrollergiltighetstid,bestämmelser om
administrativanödvändig förinformationall ärkörkortet föra in som

syften.
utfärdatsharkörkort,nationelltgiltigtinnehavarenOm ett somav

tillbosättningsortsinförlagthar permanentamedlemsstat, enenav
denkörkort ihans statenf°ar han begäramedlemsstat, att nyaannan

medlemsstatkörkort. Denlikvärdigtskall bytas somettut mot
inlämnadekontrollera detbehövs,detskall, attutbytetverkställer om

artikel 8.giltigtfortfarandekörkortet är
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skyldighetEU-land underrättaFör gäller övrigaattett en
medlemsländer åtgärd med körkortlandet vidtar ett ärom en som
utfärdat i Exempelvis underrättar länsstyrelsenEU-land.ett annat
körkortsmyndigheten innehavaren franskti Frankrike körkortnär ettav
får detta körkort. På motsvarandeutbytt svenskt underrättarsättmot ett

svenskt körkortden franska körkortsmyndigheten har byttsatt ett utom
uppgiftenfranskt. Länsstyrelsen i körkortsregistret.ett noterarmot
därefterNoteringen visar det svenska körkortet ogiltigt.äratt

för övrigt vid utbyte svensktsådan notering skerEn även ettav
utanför falletlands körkort EES. Så i den månkörkort ärmot ett annat

utbytet. Någon underrättelse-körkortsmyndigheten f°ar vetskap om
inte för utanförskyldighet finns dock länder EES.

inteartikel uttryckligen det tillåtet innehaI 7.5 äratt attanges
körkort i medlemsstat.änmer en

Körkortsdirektivet ändrats rådets direktiv 96/47/EGhar genom av
juniden juli och 97/26/EG den 1997. ändringar23 1996 2 Dessaav

berör dock nämnda bestämmelser.inte ovan
gällerEnligt kap. körkortslagen 1998:488, KKL,3 13 § 5 ett

eller flerakörkort inte innehavaren dessutom har andra giltigaettom
intekörkort utfärdade i inom och han efter anmaningEESstater anger

vilket körkorten skall behållas eller detatt ett änannatangerav som
svenska körkortet skall behållas.

utländskt körkort kan också ske i vissa fall.Tvångsutbyte Detettav
folkbokfördaktualiseras samband med ioftast i äratt en person, som

utländskt körkort, misstänks förlandet sedan och innehar185 dagar ett
sådan grund förbrott. det finns någonnågot Omgrövre

skall utländskt körkortskörkortsingripande i kap.,5 ettsom avses
innehavaren detgiltighet i kap. OmSverige 6 5§ KKL.prövas, av

i Sverige och det utländskautländska körkortet bosattär permanent
kan körkortet vid den prövninginom EES,körkortet utfärdat iär staten

likvärdigt svenskt körkort.i bytas5 § ettut motsom avses
giltighet skalli körkortetsKörkortsingripandet eller begränsningen

därefter gälla svenska körkortet, 6 kap. 6det
underutanför gäller i Sverige årKörkort utfärdade i land EES ettett

Sverige, 6 kap. 2 § andra stycketfrån det innehavaren folkbokfördes i
KKL.

folkbokföringslagenfolkbokföring finns iBestämmelser om
efter inflyttning kanEnligt skall den1991:481. dess 3 § antassom
regelmässigt tillbringa sinunder sin normala livsföring komma att

dygnsvilan i landet under minst årnattvila eller motsvarande vila ett
folkbokföras.
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utländskakörkortsregistretiRegistreringl4.3.3 av
körkort

sannoliktdetomhändertaskörkort ärskallKKLEnligt kap. §5 7 ett om
föreligger. Förkörkortetåterkallelse ettgrunder förvissaatt av

innehavaren harintekörkort krävsutländsktomhändertagande attettav
giltighetFrågorfolkbokförd här.eller hanSverigeadress i äratt omen
län därdetlänsstyrelsen ikörkortutländskt prövasett avav

folkbokförd iintehaneller,folkbokförd ärkörkortshavaren är om
kap.vistas, 10körkortshavarendärdet länlänsstyrelsen iSverige, av

körkortutländsktomhändertarpolisenmedför ett§ KKL. Detta4 att
ellerhärbosattkörkortshavaren äroavsett om

körkortsregistretsvenskai detutländska körkortRegistreringen av
idetföreskrivs,KKF16 §kap. att7i KKF. Ibehandlas

innehavantecknasskallkörkortsuppgifter ettblandkörkortsregistret av
utfärdandedagkörkortet,utfärdathardenutländskt körkort, stat som

förs VV,Uppgifternamotsvarande.ellerkörkortsnummeroch omav
kap. § KKFenligt 4underrättelse 7medsambandiuppgiften lämnas en

fall.övrigalänsstyrelsen ioch av
till VVfrån RPSskerKKF närkap. 4 §enligtunderrättelse 7En en

belastningsdelennuvarande KKBELi dethar registreratsbelastning av
framställaföranleder VVoch ettRPSförs attkörkortsregistret, avsom

utbyteansökanUppgiftavsnitt 15.vidareregisterblad se avomenom
skallärendesådantbeslut iochsvenskt ettutländskt körkort mot ettett

föremålvarithartidigarekörkortetutbyttadetregistret. Omföras in i
utfärdatursprungligenlanduppgift detskallför utbyte även somom

länsstyrelsedeninuppgifter försantecknas. Dessakörkortet somav
ärendet.beslutar i

utländsktbeslutuppgiftin ettföras attvidareskallregistretI omom
länsstyrelsedeninförsUppgiftenSverige.giltigt iintekörkort är av

meddelatsharbesluteteller,beslutetmeddelathar av enomsom
Även förgrundenöverklagats.beslut harlänsstyrelsedomstol, den vars

beslutet antecknas.
körkortsregistretdet imedförbestämmelserna attåtergivnaDe nu

körkortutländskt ävenförekomstenuppgifter ettförs in avom
Sverige.folkbokförd iintebeträffande den ärsom

utländsktinnehavarengäller ettbestämmelsesärskild närEn av
kap.Enligt 7brott.till vissaskyldigsiggjorthari landetkörkort här

innehavarebeträffandedånämligenskall RPSstycket KKFandra6 §
angivnabestämmelsende iVVunderrättakörkortutländsktett omav

endastbrott,begångnavissauppgifterbelastningsuppgiftema omom
framställsregisterbladlandet. Ettibosattinnehavaren är permanent
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alltså endast på den medborgareutländska bosatt här,är permanentsom
begångna brott registrerasäven bosättning.oavsettom

I propositionen 1997/98:97 Polisens register behandlas fråganinte
registrering brott utländsk medborgare har gjort sigom av som en

skyldig till. Regeringens förslag, såvitt här intresse, gick i korthetär av
på uppgifter den dom, strafföreläggande, beslutut att om som genom

eller föreläggande ordningsbot har ålagts påföljd för brott skallav
registreras i belastningsregistret. Regeringen framhöll det medatt ett
sådant inte behövs särskildanågra bestämmelsersystem om
registrering körkortshavare prop. 77.av s

detNär gäller brott utländsk medborgare sig skyldig till igörsom en
Sverige kommer med den ordningen för brottsregistrering följandenya

gälla. Ett misstänkt brott föranleder förundersökningatt attsom en
inleds registreras i misstankeregistret, medan brott resulterar iett som

dom från svensk domstol även beslut, strafföreläggande,en en
föreläggande ordningsbot registreras i belastningsregistret. Dettaav
innebär det i fortsättningen kommer registreras samtliga brottatt att

begås utländska medborgare, de saknar hemvistävensom av av som
permanent bosättning i Sverige.

Propositionen 1997/98:97 har antagits riksdagen, bet.av
1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276. vidare avsnittSe 15.

l4.3.4 Registrering i körkortsregistret av
luftfartscertifikat m.m.

Endast den har luftfartscertifikat får tjänstgöra förare,ettsom som
navigatör eller flygmaskinist på luftfartyg, kap.4 3 § luftfartslagenett
1957:297. fåFör genomgå utbildning för luftfartscertifikat krävsatt

elevtillstånd. Certifikat och tillstånd utfärdas eller godkännsett av
Luftfartsverket. finnsDet i Sverige cirka 10 innehavare000 av
luftfartscertifikat. kan jämföras antaletDetta med körkortshavare, som

drygt miljoner.5är
Luftfartsverket för register innehavare elevtillstånd,överett av

certifikat och behörighetsbevis utländska certifikat och bevissamt som
har godkänts, det s.k. certijikatregistret, 39§ luftfartsförordningen
1986:171.

Hanteringen luftfartscertiñkat och elevtillstånd har fleraav
beröringspunkter med körkortshanteringen. Vid ansökan skall
sökanden han innehar körkort, § fjärde29 stycket luftfarts-uppge om
förordningen.

Luftfartsverket skall underrätta luftfartscertifikat,VV när ett ett
elevtillstånd eller certifikat i kap.6 första15 § stycketett som avses
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flygledare,tjänstgöringcertifikat förluftfartslagen dvs. ett som
förnyas, 31 §ellerutökasutfärdas,flygklarerareflygtekniker eller

varje årgångocksåskallLuftfartsverketluftfartsförordningen. en
under deelevtillståndcertifikat och senastedeunderrätta VV somom

gällande.varitinte hartvå åren
förs in ielevtillståndcertifikat ochuppgiftinnebärDetta att om

körkortsinnehav.eventuelltoberoendekörkortsregistret av
belastningsuppgiftersändernuvarandedetenligtRPS systemetNär

täckslänsstyrelsernatillunderrättelsevidaretill förVVvia KKBEL
innebärtillstånden in. Detochcertifikatenregistreradeinte dedock

intecertifikatsinnehavareför denbelastningnågonalltså somatt
förs in.intekörkortshavaresamtidigt är

körkortLuftfartsverketunderrätta ettskallLänsstyrelsen om
pådeteller sättluftfartscertifikat annatharför denåterkallas omsom

certifikatetföranledaböromständighet attfram någonkommithar som
luftfartsforordningen.stycketförstaåterkallas, 139 §

underrättaskall VVstycket,andrabestämmelse,Enligt samma
omhändertagitsluftfartscertiñkat harharnågonLuftfartsverket somom

berusade1976:511enligt lagen personer m.m.om
och VVlänsstyrelseförunderrättelseskyldighetemanämndaDe nu

certifikatochelevtillståndinnehavarefrågaockså igäller avavom
behörighetsbevisochluftfartslagenstycket§ förstaenligt kap. 156 av

denfrågaigällerstycket. Debestämmelse andra ävenenligt omsamma
landet, 140 §här igodkäntsharcertifikatutländsktinnehar ett somsom

luftfartsförordningen.
dir.1996:04,KLufträttsutredningentillsattaregeringenDen av

helaförfattningsregleringen inomuppdraghar i över1996:32 att se
luftfartsområdet.

överväganden förslagoch14.3.5

karaktärallmänuppgifterRegistrering avav

informationssystemriksomfattandehandi förstaKörkortsregistret ettär
underlättafrämstförförarbehörighetenskilda attrörande personers

besluts-centraltocksåRegistretkontrollarbete på är ettpolisens väg.
körkortsverksamhet.landetsföroch stödsystem

ii KKFoch detforfattningsregleratingåendeRegistret är anges
myndighetvilkenochi detföras inskallvilka uppgifterdetalj somsom

uttryckligendeuppgifterAndrasker. änför så angesatt somansvarar
förhandlingsutrymmetgivetvisbegränsarföras in.inte Dettakan

uppnåskunnaskulleflexibilitetregistreringen. En större om
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bestämmelserna i stället för registreringen utifrånangav ramen
ändamålet och lämnade för myndigheterna ochöppet VV-
länsstyrelserna föra de uppgifter i varje läge bedömsatt som-
nödvändiga.

Med sådant finns dock, vi det,ett risk försystem attsom ser
registerinnehållet ökar och onödigt mängd uppgifteratt stor tyngeren

och detta mindre överskådligt och säkert. Påsystemet gör grund attav
många de ifrågavarande uppgifterna relativt integritetskänsligaärav
skulle sådan utveckling inte tillfredsställande. ökatEtt behoven vara av
strikta gallringsregler skulle också uppkomma för bemästraatt
problemen. Det vidare angeläget med hänsyn tillär att
körkortshanteringens komplexitet- med såväl VV länsstyrelsernasom
inkopplade hålla klar mellan den centrala myndighetens ochgränsen-

Ävende regionala myndigheternas kompetens. detta förhållande talar
för hög detaljeringsgrad beträffande innehållet bibehålls.att en

Efter de kontakter vi har haft under hand med de olikasom
körkortsmyndighetema har vi förstått det saknas behovatt av
ytterligare uppgifter allmän karaktär körkortsregistret.i Viav anser
därför några ändrade bestämmelser i fråga registerinnehållet iatt om
princip inte behövs. Däremot kan det behöva vissa ändringargöras av
mindre genomgripande går emellertid främstDessa påart. ut att av
olika skäl bort del uppgifter från körkortsregistreringsdelen. Härta en
bör särskilt uppgifter taxiförarlegitimationennämnas böratt om
registreras inom för yrkestrafikregisterdelen.ramen

Dessutom bör det finnas möjlighet för VV administrativaatten av
skäl föra in uppgifter i registret. kan gälla uppgiftDet körkortsettom
referensnummer vissa uppgifter genomförda förarprovsamt rörsom
m.m.

Registrering utländska körkortav

Innehav utländskt körkort iregistreras dag i det svenskaettav
körkortsregistret körkortshavaren har gjort sig skyldig till brott ellernär

registreringsmyndigheten får anledning tillnär det. frånFrämstannars
länsstyrelsehåll har tilldet utredningen förts fram önskemål om en mer
heltäckande möjlighet registrera utländska körkort. inte minstDettaatt
därför förutser förekomsten utländska körkort, i takt medatt attman av
den ökande rörligheten arbetskraften såväl inom Europa,utomav som
blir allt problem för det svenska rättsväsendet.ett större

Såsom inledningsvis ligger det också i vårt uppdragnämnts att
det bör införas sådan utökad möjlighet elleröverväga skyldighetom en
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demförkörkortutländskauppgifterregistrerakörkortsregistreti omatt
Sverige.tillhemvistsittförlägger permanentasom

försvårighetermedförenatsig storavisatpraktikenhar iDet
körkortutländsktkännedom ettfå attkörkortsmyndighetema att om

ifaktiskt fåfallet tagså rentoch ärexisterar atthuvud taget omöver
alltsådettaskerdagIkörkortsuppgiftema.registreraförkörkortet att

aktualiseras.körkortutländsktingripande ettmothuvudsakligen när ett
tilldettalämnas överkörkortutländsktomhändertarpolisen ettNär

Sverigeigodkännandefråga avi vägratbeslutarlänsstyrelsen, omsom
Sverigeiadressfastsaknarmedborgarenutländskedenfalldedet. I

Registreringsvensktnågothellerinte personnummer.vederbörandehar
tekniskaförstårvisåvitthittillsdåhar avkörkortsinnehavet -av

fabriceratmedförses personnummer.denne ettkrävtorsaker att- samtligaprincipiregistrerasredovisningenframgårSåsom ovanav
register, oavsettpolisensilandets gränserinombegåsbrott som

registrerasRPShosdagidetinnebärfolkbokföringsland. Detta att
oberoendemedborgareutländska avpåbelastningsuppgifter -

DenSverige.ibrottförlagförts sompersonharkörkortsinnehav som-
svensktharinteochPBR ett personnummernuvarandedetiregistreras

folkbokfördamedborgare ärUtländskasådant. somdärvidtilldelas ett - sistafyradetilldelatsSkattemyndighetenhittillsharSverigei av
harSkattemyndighetenfullständigttillsiffrorna personnummer.ett

tillfälligts.k.medborgare ettutländskatilldelakunnatockså
skettdockharlandet. Dettaiadresshaftdeså snart enpersonnummer

begångetregistrera ettkunnaförexempelvis attanledning,annanav
§23arbetekörkortsmyndigheternasunderlättaförinteochbrott, att

RI-förordningen.
samordnings-skdetkommerregisterstrukturen nyadenI nya

förställetianvändasföljande person-det attividarenumret se -- påsärregistreringnågonskeintedet attkommerDäremotnummer.
77.registerPolisens1997/98:97 s.körkortsinnehav prop.grund av

förföljdaförSkydd personer,1997/98:9propositionenI
skallregeringenföreslår att personnummersamordningsnummer, m.m.

nuvarandelandet. Denifolkbokförsendasttilldelas sompersoner
ärfolkbokfördaintetill somtilldelningen personerpersonnummerav

Såvittsamordningsnummer.särskilttilldelningmed ettskall ersättas av
möjligttekniskt attsigförochdärvid idetskulleförstått varaharvi

harRiksdagenregisterföringen.vidsamordningsnummerdettaanvända
SFS1997/98:76,rskr.l997/98:SkU5,bet.propositionen,antagit

1997:988-999.
förändraskommerkörkortsregistrering attförregisterstrukturVV:s

iinförskörkortutländskamedgekunna attteknisktskalloch rent
svensktharkörkortshavaren personnummerettregistret oavsett om
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eller ej. Det s.k. LINK-systemet planeras nämligen innehållanya
möjlighet till registrering och sökning på andra identiñkationsobjekt än

på eller körkortsnummert.ex.personnummer, LINKnamn namnet-
står för programmeringssystemett och har ingen självständig betydelse.

Det skulle alltså, endast de tekniska aspekterna i frågaom om
registreringen beaktades, möjligt ålägga den EES-medborgareattvara

vistas i Sverige eller har förlagt sitt hemvistsom här ochpermanenta
innehar körkort utfärdatett i någotär EES-land, anmälaannatsom att
körkortsinnehavet för registrering i det svenska körkortsregistret det

vägtrafikregistret.nya
Vad gäller obligatorisk registrering utländska körkort har viav

inhämtat sådan förekommeratt i vissa länder för det möjligtgöraatt att
tillämpa vissa administrativa såsom regelbundnasystem, läkar-
undersökningar för innehavare högre behörighet CE, ellerD DE.av

Österrike.Detta sker, såvitt vi har kunnat i bl.a.utröna,
I EU:s körkortsdirektiv finns det inte något hinder sådanmot en

ordning. Såvitt vi har förstått finns det inte heller några andra
bestämmelser inom EG-rätten skulle hindra allmänsom en mera
registrering utländska körkort.av

En fördel med sådan registrering för svenskt vidkommandeen
skulle ingripande utländsktatt ett körkort skulle kunnamot ettvara ske
i vissa fall där grunden för ingripandet i dag inte kommer till
körkortsmyndighetemas kärmedom. Det kan fråga återkallelsevara om
till följd brottslig gärning eller personliga förhållanden eller till följdav

sjukdom, skada e.d. Från trañksäkerhetssynpunkt skulleav alltså en
registrering kunna få klart positiva effekter.

Det finns alltså i och för sig goda skäl utöka registreringenatt av
utländska körkort i det svenska vägtrañkregistret. För fåatt ett
heltäckande skulle dock olika myndighetersystem behöva åläggas att
till registreringsmyndigheten VV anmäla förekomsten utländsktettav
körkort. Detta skulle då i första hand gälla Invandrarverket vid
meddelande Ävenuppehållstillstånd i landet. polisen borde iav ett
sådant få motsvarande skyldighet,system liksom möjligen antalen ett
ytterligare myndigheter.

obligatoriskEn registrering i vägtrafikregistret utländska körkortav
skulle alltså medföra anmälningsskyldighet för rad olikaen en
myndigheter kommer i kontakt med den utländske medborgaren isom
olika skeden hans vistelse i landet. Också för körkortshavaren självav
skulle troligen sådan skyldighet få föreskrivas. Redan här vien ser
svårigheter skapa heltäckandeatt och effektivtett Ensystem.
obligatorisk registrering så utländsk körkortshavaresnart haren
kommit in i landet skulle uppenbara skäl skapa ohanterligtettav stort
register och innebära lagring mängd uppgifter intresse förutanav en
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vikanregistreringsordningvidsträcktsåvidkommande. Ensvenskt
utesluta.direkt

körkorts-svenskadetiregistreringförförutsättningviktigEn
konstateraskanregistreraskörkort varadetvidareregistret attär som

hand,underfåttvi haruppgifterde varaenligtskulle,äkta. Det som
äkthetskontroll.säkerinförakostnadermed attförenat stora en

viduppståskullesvårigheterde genom-uppenbaraSärskilt är som
enskiltibeskrivits ettregistreringspliktsådanförandet nusomav en

EU.land inom
lägga ettdiskussionernärvarande attför uppförsEU omInom

EG-underEnkörkort. expertgruppEU-register övergemensamt
utländskaregistreringfrågantagithar avkommissionen omupp

därvid bl.a.diskuterasregister. Detlands omrespektiveikörkort egna
ochkörkortutländskaregistreralämpligt omhuvud attärdet tagetöver

fullföljs.interegistreringsplikteninförasskulle kunnasanktioner om
föregåsdettamåsteske,skallregistreringvidare,framhålls attDet om

denaktRådetsocksåkan attäkthetskontroll. Det noteras avnämndaav
kördiskvalifikationerkonventionenupprättande1998juni om17 avom

bestämmelserinnehållerAktenantagits. omhar216/0198/C
förutsättningarskapasyfteikörkortsingripanden attverkställighet av

Även denunionen.helainomverkankörkortsåterkallelserför att ge
europeiskbehovökatmedföratorde gemensamettkonventionen enav

körkortssammanhang.irapporteringochregistreringordning för
fråganvihar att enomdet sagtsbakgrund menarMot nusomav

medlemsländemasikörkortutländskaobligatorisk registrering av
löpandei detfårmotsvarande tasellerkörkortsregister uppnationella

sammanhangeti detbörSverigeEU.inomfrågordessamedarbetet
drivakraftmedochrutininförssiktpådetverka för gemensamatt en

viordningeffektivfåriktningen. För menarattdeniutvecklingen en
giltighetallmänhabörregistreringsskyldighetsådannämligen att en

i EU.medlemsländersamtligaigällaalltsåoch
förinomgenomförsdelrefonner ramenviktigtdet attDäremot är
Ettordning.påavvaktani gemensambefintliga systemet endet

skulleändringarnaplaneradenämndade somhärpåexempel är ovan
påkörkortutländskaregistrerautsträckningökadimöjligtdet attgöra

förbetydelsefåskulle storDettaänannat personnummer.
utländskaomhändertagandenpolisensexempelvis avregistreringen av
allvarligaandraochrattfyllerierfallmångaikörkort, avsersom

omhänder-dessalhastighetsbestämmelsema.förseelser, mott.ex.
vidtasskall motåtgärdvilkenlänsstyrelsernatagandefall somprövar

Detvarning.ellerkörkortetgodkännandekörkortshavaren vägrat av- förbådebetydelsehardåregistrering stortillmöjlighetgivetär att en
Endokumentationen.framtidadenförochsådantkörkortsärendet som
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registrering givetvisunderlättar också polisens trañkövervakande
arbete. Det mycketalltså angelägetär de planerade ändringarnaatt

kommer till stånd.snarast
följandeI textavsnitt 15 lämnar vi förslag till automatiseraden

underrättelserutin mellan RPS, och länsstyrelseVV belastnings-av
uppgifter brott vissa personkategorier har gjort sigsom avser som
skyldiga till. Vi föreslår där den särskilda begränsningsregeln,att som
innebär underrättelse sker endast beträffande den innehavareatt ettav
utländskt körkort bosatt i landet, upphävsär 7 kap. 6 §permanentsom
andra stycket KKF. innebärDetta länsstyrelserna redan härigenomatt
kommer få utökade möjligheter följa utländsktatt att ettupp
körkortsinnehav.

Registrering luftfartscertzjfzkatav m. m.

framgårSom registreras i dag i körkortsregistret förutomovan
behörighetshandlingar direkt behörigheten föra fordonrör att ävensom
innehav luftfartscertifikat och elevtillstånd enligt luftfartslagen. Iav
luftfartsförordningen åläggs länsstyrelse också skyldighet atten
underrätta Luftfartsverket sådana omständigheter beträffandeom en
innehavare luftfartscertifilcat bör föranleda certifikatetattav som
återkallas. Från länsstyrelsemas sida har framhållits denatt
underrättelseskyldigheten beroende manuell hantering ochär av en
därför i praktiken svår upprätthålla.att

I det renodlade register för vägtrañkområdet föreslårvisom
vi registrering andra behörighetshandlingarutmönstrar ochtyperav av

tillstånd sådana hör till området.än Detta gäller ävensom
luftfartscertifikat och elevtillstånd luftfartslagen.enligt Vårt förslag i
det här avseendet utesluter dock inte vägtrafikregistrets uppgifteratt
exempelvis samkörs med det certifikatregister Luftfartsverket för,som
för på så förse den myndigheten med de uppgifter kanatt sätt som vara

betydelse för innehavet certifikat, elevtillstånd eller andra sådanaav av
handlingar. Det skall i detta sammanhang brottsbelast-poängteras att
ningsuppgifter, kan intresse för luftfartsmyndigheten, intesom vara av
skall föras inom för vägtrafikregistret. Jämför dock möjlighetenramen
för Luftfartsinspektionen enligt kap.4 8 § i den föreslagnaatt
förordningen vägtrafikregister få besked huruvida någonom annan
belastningsuppgift t.ex. uppgift utländsk dom ellerom en om
återkallelsegrund finns i vägtrafikregistret. Se härom textavsnitt
15.6.ll.

underrättelseskyldighetDen länsstyrelse i dag åläggs enligtsom
luftfartsförordningen Luftfartsverket bör följd dengentemot som en av
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behandlaslämpligenfårfrågorDessanyordningenföreslagna över.ses
luftfartslagstiftningen sepågåendeför den översyneninom avramen

ovan.

Yrkestrafikregistreringen14.4

ordningNuvarande14.4.l m.m.

detregleraryrkestrafikregister1979:785Förordningen om
databehandling.automatiskförs VVyrkestrafikregister genomavsom

länsstyrelsernamedan ärregistreringsmyndighet,centralVV är
inenligt §förs 2registretIregistreringsmyndigheter.regionala

1998:490,yrkestrafiklagenenligttillståndsinnehavuppgifter om
förordningenochBUL,biluthyrning,1998:492lagenYTL, om

internationellai frågamyndigheterbehöriga1998:786 omm.m.om
samarbetsområdet EES.ekonomiskaEuropeiskainomtransporter

iyrkestrañkregistret. Detin ärförsuppgiftervilka§I 3 somanges
meddelatharmyndighetdentillstândshavaren,uppgifter somom

hardeellerden ansvaretuppgifttillstånd,tillståndet, slag somomav
övrigadeuthymingsverksamheten,ellertrafikutövningenför personer

elleråterkallelseoch annatvarninglämplighet prövats,vars
tillståndet.ibegränsningarochvillkortillståndetupphörande samtav

s.k.tillstånd,utländskavissaalltsåregistreras ävenNumera
endastbeviljasEES,inomför godstransportergemenskapstillstånd som

EG-reglerEnligttrafiktillstånd.svensktnationelltharden nyaettsom
med busspersontrafikinternationellförgemenskapstillståndskall ett

svenskadetiregistrerasÄven kommertillstånddessa attinföras.
yrkestrafikregistret.

trafikenyrkesmässigadenanvänds ifordondeUppgifter somom
iformelltfinnstillståndmedenlighet rentiuthymingsrörelsen etteller i

ovanregisterinnehållet jfrrörandetill BRKbilaga lbilregistret. I
tillanknytningmeduppgifterangåendeunder 3.22dagianges

anmälanfinnsbl.a.bilregistretuppgift itrafik,yrkesmässig omatt
ärYTF. Det1998:779,yrkestrafikförordningen enenligt avsessom

trafiktillstånd.enligtanvändasskall ettfordonanmälan somav
deförtillståndsmyndighet attlänsstyrelse ovanärDen svararsom

haråtgärderförmedan VVin, attförsuppgifternanämnda somsvarar
tillståndsådanafrågaI4 §.i registretinförsverketvidtagits omav

skerlän,fleraomfattarlinjetrafiktillstånd tilldvs.VV prövar, somsom
1997/98:63 Enförslag iEfterhos VV.registreringensåledes prop.

rskr.1997/98:TU9,bet.yrkestrañklagstiftningreformerad
tilltillståndförprövningsmyndighetskall VV1997/982192, vara
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internationell persontrafik, kap.2 2 § tredje stycket YTL. Dessa
tillstånd kommer följaktligen registreras VV.att av

Länsstyrelsemas möjligheter effektiv tillsynutöva dematt överen
har tillstånd bedriva yrkesmässig trafik hängeratt i hög gradsom

med vilken information betydelse kommer tillsamman av som
myndigheternas kännedom. detI används för registret, detsystem som
s.k. LINK-systemet, för yrkestrafikens del varit i bruk sedan årsom
1995 jfr beträfffande körkortsregistrets LINK-system, förser VVovan
länsstyrelserna med viss information tillståndshavama och derasom
företrädare aviseringar med vissa intervaller igenom en
bevakningsrutin. Dessa veckorapporter finns tillgängliga direkt hos
länsstyrelserna datoröverföring. Bevakningsuppgiftemagenom
föranleder överväganden åtgärder från länsstyrelsens sida rörandeom
befintliga tillstånd.

Överväganden14.4.2 och förslag

Författningsregleringen yrkestrafikregistret mycketär Denav sparsam.
nämnda bestämmelsen i nuvarande förordningen3 §ovan om

yrkestrafikregister endast för vilka uppgifter förs in ianger ramen som
registret. framgårDet dock inte klart uppräkningen utesluter attom
andra uppgifter de nämnda registreras.än

Av skäl anförts beträffande körkortsregistreringensamma som ovan
bör för yrkestrafikregistreringen bestämmelserna registerinnehålletom

uttömmande och utesluta ytterligare uppgifter registreras. Viattvara
har kommit fram till regleringen yrkestrafikregistreringen böratt om
kompletteras i följande hänseenden.

För körkortsregistreringen registreras uppgiften ansökanatt en om
körkortstillstånd har kommit eller körkortsingripandeatt ett övervägs
jfr kap.7 16 § KKF. Det har från länsstyrelsehåll förts fram att
motsvarande uppgifter bör registreras yrkestrafiksidan, dvs. att en
ansökan tillstånd kommit in, respektive tillsynsärende haratt ettom

Ävenpåbörjats. de olika beslut fattas rörande tidigare meddelatettsom
tillstånd bör kunna läsas registeruppgifterna. Dessa uppgifter bör,ut av
främst praktiska skäl, finnas tillgängliga vid yrkestrafik-av
registreringen. En registerkontroll kan då alltid ske vid myndighetens
kontakt med tillståndshavaren. Uppgifterna kan ligga till grund föräven
sammanställningar och redovisning statistik.av

Vidare bör liksom regleras villkor och begränsningar i frågaattnu
tillstånd får in i registret.ett Detsamma gäller i frågatas övrigaom om

beslut och åtgärder tillstånd belastningsuppgifterett samtsom avser
avseende återkallelsegrund m.m.
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uppgifterkörkortsregistreringen börbeträffandeSåsom vi har sagt
emellertid intebetyderhär. Detreglerastaxiförarlegitimationrörsom

ändrashänseende behöveri dettafinnsi dagrutinertekniskadeatt som
för sinberoendemyndigheten ärdatabilden,eller att avsom

påverkas.ärendehandläggning,
iuppgiftervissareglerasocksåyrkestrañkregisterdelen börI som

bilregistret.ingår idag
uppgiftermedregisterinnehålletkompletteramöjlighetEn somatt

yrkestrafik-det gällerskäl bör finnas näradministrativa ävenbehövs av
registreringen.

tillbilaga 3förslag tilltill vårthänvisar videtaljernafrågaI om
registerförordningen.

befintligai detregistreringenfungerarförståttvi harSåvitt
minstgäller intetillfredsställande. Dettaiyrkestrañkregistret settstort

medochbeskrivitsbevakningsrutinautomatiskaden varsovansom
viproblemintervaller. Devissamedaviseraslänsstyrelsernahjälp som

önskemålmedhängeruppmärksammats omsammansnarare
medregisteruppgiftersamkömingdvs.register,till andratillgång av

avsnitti Detbehandlar vifrågorregister. Dessamyndighetersandra
handläggningenvidlänsstyrelsernaocksåskall att avnoteras

såvälavseendeuppgiftertilltillgångyrkestrafikärenden har
körkortsregistreringen.fordonsregistreringen som

detaljerde nämntsdet inte,finnsSammanfattningvis utöver som
deldeniregistreringsmöjlighetemautökanågot behov att avavovan,

yrkestrafikregistreringen.vägtrafikregistret utgörs avsom

felparkeringsavgifterRegistreringen14.5 av

ordningNuvarande14.5.1

uppgiftfelparkeringsavgift till att1976:206lagenenligtharVV om
redovisaochskerparkeringsanmärkningar attbetalningfölja att avupp

anmärkningar.sådana000200utfärdas cirka 1årmedel. Varjeinflutna
förkronofogdemyndighetentillfelparkeringsavgifter lämnasObetalda

inteharVV1993:1129.indrivningsförordningenenligtindrivning
sakfrågan.iprövningsrättnågon egen

självasändsutfärdatsharparkeringsanmärkningNär en
registret.tilluppgifternabildfångstförtill VVanmärkningen av

kontrolleraförregistretmaskinellt idärefter attbearbetasUppgifterna
fall sändaförekommande utiförochskerbetalning att enatt

avgift ellerförhöjdpåminnelse etterinranpåminnelse, utanen
parkerings-Obetaldaavgift.förhöjdmedpåminnelseåläggande
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anmärkningar söks fram i och sådana ärenden lämnassystemet tillöver
kronofogdemyndigheten.

Registret jelparkeringsavgzfer i dag inte författningsregleratöver är
förs med stöd Datainspektionens tillstånd.utan Till registret hämtasav

uppgifter från bilregistret. Detta gäller personuppgifter, såsom
och adress, fordonsuppgifter, dvs.samtpersonnummer, namn

registreringsnummer, årsmodell och modellbeteckning. Uppgifter om
själva parkeringsanmärkningen förs också in i registret. Det frågaär om
ärendenummer, datum för utfärdande anmärkningen, i vilkenav
kommun den utfärdats beloppet. förekommandeI fall läggs insamt
uppgift datum för påminnelse, erinran, åläggande och datum dåom
ärendet lämnas till kronofogdemyndigheten.över När en
parkeringsanmärkning betalas förs in uppgift betalning och datumom

detta sker.när
Enligt lagen felparkeringsavgift skall avgiften betalas ävenom om

utfärdandet i fråga hos polismyndigheten.sätts Om anmärkningen
Ävenundanröjs betalas avgiften tillbaka. sådan uppgift förs ien

registret tillsammans med grunden för återbetalningen. Detsamma
gäller inbetalat belopp avviker från parkeringsanmärkningens.ettom

VV kan enligt förordningen 1993:1138 hantering statligaom av
fordringar bevilja anstånd med betalningen felparkeringsavgiften.av
Anståndet antecknas i registret.

Registret innehåller ytterligare antal uppgifterett ärsom av
administrativt slag mikrofrlmsnummer, gjorda registerkorrigeringar-

och behövs för VV:s handläggningetc. vid utfärdandetsom av
parkeringsanmärkningar. Uppgifterna hänförs inte till någon särskild
fordonsägare eller parkeringsanmärkning.

Överväganden14.5.2 förslagoch

Registret felparkeringsavgifter försöver VV stödutanav av
författning. Registret vi har redovisat i det föregående,är, som en av
delarna i det samlade vägtrafikregistret. Liksom övriga registerdelar
bör de uppgifter har samband med hanteringen parkerings-som av
anmärkningar i bilaga till förordningen vägtrañkregister.anges en om

Indelningen uppgifter registreras bör följa den viav som som
Ävenredovisat för fordonsregistreringen. här kan den närmare

specificeringen överlåtas Också förVV. registreringen av
felparkeringsavgifter bör ha föraVV möjlighet in vissa uppgifteratt av
administrativa skäl.



4371998:162SOU

belastningsuppgiftertillTillgången15
ochkörkortärendeni om

yrkestrañk

ochVVmyndighetBehörighuvuddrag:iförslagUtredningens -
angivnaifå rätt attförstadetförföreslås enlänsstyrelserna - beträffandeochyrkestrañkochkörkortrörärendetyper -som- fördaRPSdedirektuppgifterbegära avurangivna personer

misstankeregistren.ochbelastnings-
underrättelseskyldighetåläggas somandradetförföreslås enRPS

VVviadataöverföringmedgårochregisterinnehållangivet somrör ett
vilkabrottskatalog överinnehållerförslagVåralänsstyrelserna. entill

innehållerDeomfattar.underrättelseskyldighetenförseelserochbrott
vilkaeller somför personerpersonkretsvidare vemen

fårochskallunderrättelsefallen avse.iregisteruppgiftema
överförandeförregisterbladsrutinen avs.k.nuvarandeDen

denochalltsåavskaffaslänsstyrelsernatillbrottsbelastningsuppgifter
isnabbare änmycket sättlänsstyrelserna ettmedförrutinen attnya

uppgifterna.fåkandag

belastningsdelKörkortsregistrets m.m.15.1

körkortsförordningeniförfattningsreglerasKörkortsregistret, som
nämligenuppgifter,slaginnehåller treKKF, av1998:980,

belastningsuppgifter.ochkörkortsuppgifteridentitetsuppgifter,
vissadelsbrott,vissauppgifterdelsgällerBelastningsuppgiftema om

körkortsinnehavarelänsstyrelse atttillanmälan enuppgifter,andra t.ex.
körkort.haförförutsättningarna attuppfyllerlängreinte

brott.uppgifterfrågai omVVförs utom omKörkortsregistret av
KKBEL,belastningsdel,körkortsregistretskallasregistretdelenDen av

kungörelsen§med 21enlighetiRPS,Rikspolisstyrelsen,försoch av
RI-s.k.deninformationssystem,rättsväsendets1970:517 om
förunderlaglämnadelsskallKKBELiRegistreringenförordningen.
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prövningen i körkortsmål, dels information till åklagare ochge
domstolar i trafikmål tidigare trañkbrottslighet.om

I KKBEL skall in uppgifter brott enligttas den s.k.om
brottskatalogen i kap.7 4 § KKF, dvs. uppgifter dom, beslut,om
straffföreläggande eller föreläggande ordningsbot, varigenomav
körkortshavare, innehavare traktorkort, innehavare utländsktav av
körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats inte löptännu utmen
har befunnits skyldig till vissa brott. gällerDet främst brott mot
trañkbrottslagen 1951:649, andra trafikförfattningar, narkotika-
strafflagen 1968:64 vissa brottsbalksbrott såsom misshandelsamt och
andra våldsbrott. I fråga de allra flesta brottsbalksbrott sker dockom
ingen registrering påföljden har vid böter.stannatom

Enligt den s.k. registerbladsrutinen får VV uppgifter från RPS om
belastningar, dvs. uppgifter vissa begångna brottom som en
körkortshavare har gjort sig skyldig till. Uppgifterna stäms motav
VV:s körkortsuppgifter och länsstyrelserna underrättas vilkaom
körkortshavare har gjort sig skyldiga till brott eller förseelser.som
Underrättelserna ligger till grund för frågan ingripande beträffandeom
körkortet.

Tidigare har registerblad också till länsstyrelserna beträffandesänts
innehavare trafiktillstånd respektive taxiförarlegitimation se gamlaav
körkortsförordningen 1977:722. I KKF har den underrättelse-nya
rutinen tagits bort, kap.7 4

Även länsstyrelsennär ansökan körkortprövar kontrollerasen om
sökanden förekommer i polisens register och vilka belastnings-om

uppgifter det förekommandei fall sigrör om.

15.2 Polisens register ochm.m.

reformeringen demav

15.2.1 Kriminalregistret m.m.

Det allmänna kriminalregistret innehåller uppgifter om personer som
har dömts till andra påföljder böter, dvs. till fängelse, Villkorligän dom,
skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård uppgiftersamt om
åtgärder enligt kap.34 brottsbalken, BrB. Vidare innehåller det
uppgifter strafförelägganden avseende villkorliga domar. Registretom
förs RPS. För registret gäller bestämmelserna i lagen 1963:197av om
allmänt kriminalregister, kriminalregisterlagen, och kriminalregister-
kungörelsen 1973:58. RPS och polismyndighetema för också olika
slag polisregister. För dessa gäller bestämmelserna i lagen 1965:94av
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polisregisterkungörelsenochpolisregisterlagen,polisregister m.m.,om
1969:38.

centralamed detförtstidigareharKriminalregistret samman
medförsregistret,samordnadedetRPS. För somhospersonregistret

gällerPBR,belastningsregistret,ochADB,hjälp person-av
användningregistretsfråga somdet ärkriminalregisterlagen när om

polisregisterlagen.ochkriminalregister annars
delutgjordeRPStill avregistren enSammanföringen av

RI-s.k.detinformationssystem,rättsväsendetsuppbyggnaden av
EnligtRI-förordningen.författningsregleras genomsystemet, som
förADB attgrundatinformationssystemfinnasdetskall ettdenna

uppgifterlämnamyndigheterolikatillochbearbetalagra,samla in,
ochåklagar-polis-,inomverksamhetenmedsambandharsom

kriminalvården.domstolsväsendet samt

registerpolisensReformeringenl5.2.2 av

förslagTidigare

Dskriminalregister,departementspromemorian Lag m.m.omI
reglerasskullebrottsregistreringenframtidadenföreslogs1992:32 att
lagkriminalregisterlag, omnämligen enförfattningar,olika entreav centralaDenpolisregister.lagochmisstankeregister omen

skulledettaIkriminalregistret.iskeskullepåföljderregistreringen av
iantecknasnärvarandeförpåföljdsuppgiftersådanaingåockså som

körkortsregistret.
registreringenförRiktlinjer av1994/952144propositionenI

belastningsregistret,ochregeringen attföreslog person-påföljder m.m.
inrättasskulledetochbelastningsregister attskulle ettersättasPBR, av

KKBEL,belastningsdel,Körkortsregistretsmisstankeregister.ett
belastningsregistretsåbelastningsregistret attmedsamordnadföreslogs

ochi PBRantecknasdagibelastningsuppgifterdeinnehålla somskulle
f..14följande s.bl.a.regeringenanfördepropositionenIKKBEL.i

förskälstarka attsåledestalarmeningregeringensEnligt
börbrottsmisstankaruppgifterochpåföljder omuppgifter om

tillfällenvid fleraharRiksdagenregister.olikaiåtskildahållas
JuU25.1991/92bet.jfruppdelningsådanförsiguttalat en

härtillMed hänsynremissinstansema.Åtgärden ocksåstöds av
skebörUppdelningenuppdelning göras.i sådanbör nuen

endastvilketiregisterdels ettPBR ersätts7 att avgenom
nyinrättatdelsoch ettinliknandeoch taspåföljder



440 Tillgången till belastningsuppgifter körkort och yrkestrafik SOU 1998:162

misstankeregister. detI registret skall antecknassenare
uppgifter bl.a. den skäligen misstänktär för brottom enligtsom
den s.k. personbladsrutinen.

Därutöver bör övervägas samordning deten av nya
belastningsregistret och körkortsregistrets belastningsdel.
Inledningsvis kan anmärkas det i dag i mångaatt fall sker en
registrering samtidigt i såväl PBR körkortsregistret. I PBRsom
antecknas varje år omkring 50 000 domar och dessaav
antecknas hälften också i körkortsregistret. I PBR antecknas
årligen 50 000 strafforelägganden. Hur många demav som
också antecknas i körkortsregistret inte käntär det tordemen

sigröra inte ringa antal. Antaletett ordningsforeläggandenom
årligen registreras i körkortsregistret drygtsom är 150 000.

Dessa antecknas dock inte i PBR.
Körkortsregistrets belastningsdel har till syfte dels lämnaatt

information till åklagare och domstolar i trafikmål, dels att ge
underlag Ävenför prövningen i körkortsmål. belastnings-om
registret och körkortsregistrets belastningsdel således har delvis
olika användningsområden talar enligt regeringens mening
övervägande skäl för samordning. Uppgifterna i bådaen
registren kommer i utsträckning frånstor källor ochsamma
uppgifterna dubbelregistreras i dag i betydande utsträckning.
Till detta kommer belastningsregistretatt och den del av
körkortsregistrets belastningsdel innehåller uppgiftersom om
brott förs och myndighet, nämligenav en samma av
Rikspolisstyrelsen. Särregleringen heller inteär större än att
bestämmelserna tämligen lätt kan samordnas, även om
specialregler för körkortsfrågor bestämmelsert.ex. om-
utlämnande uppgifter förmodligen inte kan undvikas heltav -
och hållet. Härtill kommer den totala kostnadenatt för registren
kan förväntas minska. Regeringen fördelarna medattanser en
samordning är nackdelarna.större än Registreringen av
belastningsuppgifter i körkortsregistret bör därför samordnas
med den övriga påföljdsregistreringen.

Propositionen riksdagen bet.antogs 1994/95:JuU2l, rskr.av
1994/952378. Den innehöll inga lagförslag. Regeringen beslutade
emellertid samtidigt direktiv för denöversyn rättsliga regleringenen av

registren.av
I nämnda utredningsdirektiv dir. 1995:38 uppdragetattangavs,

gick på utarbetaut förslag tillatt rättslig regleringen av
belastningsregistret och misstankeregistret vilkasamt att överväga
ändringar behövs i polisregisterlagen. Arbetet skullesom ske med



yrkestrajik 441ochkörkortbelastningsuppgijfer...tillTillgången621998: lSOU

Utredningen,1994/95:144. somiriktlinjernaiutgångspunkt prop.
betänkandetilämnade1995:01,JuRegisterutredningennamnetantog

delenövervägandetillförslag1997:65SOUregister somPolisens
propositionnedarmämnda omregeringensförgrundtilllegat

register.dessaförfattningsregleringen av

registerPolisens1997/98:97Propositionen15.2.3

Belastningsregistret

skallPBR,ersättaBR,belastningsregistret, avsessomDet nya
uppgifter.liknandeochbrottförpåföljderuppgifterinnehålla om
påföljds-medsamordnasskallbelastningsdelKörkortsregistrets

belastningsregistret.iregistreringen
sådanatilltillgångenunderlättaskall attändamålBR:s vara

hosverksamhetibehövsbelastningsuppgifter som
utredaochuppdagaförebygga,förtullmyndigheter attochpolis-

brott,
vidåtaloch samtförundersökningföråklagarmyndigheter2.

strafföreläggande,utfárdande av
ellerpåföljdvalochstraffmätningfördomstolar avallmänna

lämplig-sådanvidmyndigheterandraochpolismyndigheter
författning.itillståndsgivningoch angeshetsprövning som

uppgift ärenskild lämnatill somförockså attanvändasf°arRegistret
verksamhet.dennesibetydelsesärskildav dom,denbl.a.uppgifter genominnehålla somskall omRegistret

ålagtsharordningsbotföreläggandeellerstrafföreläggande avbeslut,
skallutlandetidömdden äruppgifterVissa sombrott.förpåföljd om

registreras.också
lämnas utkunnaförslagregeringensenligtskalli BRUppgifter

sekretesslagenochtryckfrihetsförordningenföljervadenligt avsom
finnasförordningochlagidetskall1980:100. Dessutom

fåhaskall atträttsekretessoavsettmyndigheterbestämmelser somom
lämnaskyldighet attbestämmelserSådana omregistret.uppgifter ur

lämplighets-fördembehövermyndighetervissatilluppgifter som
registerförfatt-inärvarandeförfinnstillståndsgivningochprövning
nuvarande.dehuvudsak motsvaraireglernaDeningarna. avsesnya

lagenbeslutatriksdagenharpropositionengrundvalPå av
rskr.1997/98:JuU20,bet.belastningsregister1998:620 om

1997/98:276.
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Misstankeregistret

I propositionen föreslogs vidare misstankeregister, skallMR,att ett nytt
föras för underlätta tillgången till sådana uppgifter skäligatt om
misstanke brott behövs i verksamhetom som

hos polis- tullmyndigheteroch för förebygga, uppdaga ochatt
utreda brott,

åklagarmyndigheter för förundersökning och åtal,
polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighets-

prövning, tillståndsprövning eller prövning iannan som anges
författning.

Registret får användas också för till enskild lämna uppgiftatt ärsom
särskild betydelse i dennes verksamhet.av
MR skall huvudsakligen innehålla uppgifter den har fylltom som

15 år och enligt förundersökningsledarens bedömning skäligenärsom
misstänkt för något brott förbrottsbalken, något brott förmot annat
vilket svårare straff böter föreskrivet eller något sådant utomlandsän är
begånget brott enligt svensk lag brott enligt ellerlmotsvararsom
under förutsättning frågan förlagföring brottet skall iatt avgörasom
Sverige.

Registeruppgiftema skall kurma lämnas på motsvarandeut sätt som
beträffande belastningsregistret.sagts

På grundval propositionen har riksdagen beslutat lagenav
1998:621 misstankeregister bet. 1997/98:JuU20, rskr.om
1997/98:276.

Polisdatalagen m. m.

Den nuvarande polisregisterlagen har med polisdatalagersatts en
1998:622. Den bygger personuppgiftslagen 1998:204 och
innehåller alltså bara de bestämmelser behövs i stället för ellersom

reglerna i personuppgiftslagen.utöver
Polisdatalagen liksom lagen belastningsregister och lagenom om

misstankeregister träder i kraft regeringenden dag bestämmer, för att
samordnas med införandet den registerstrukturen, i detav nya se
följande.

15.2.4 Rikspolisstyrelsens s.k. MR/BR-projekt

Med utgångspunkt i den beskrivna författningsregleringenovan av
polisens register pågår inom projekt förRPS för helaett att
rättsväsendet skapa registerstruktur. Projektet innebären ny en
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ikunnaenligt planernaskall tasRegistrenförnyelse RI-systemet.av
april 1999.denbruk 1

ochför brottpåföljderuppgifterinnehållaskall alltsåBR om
samordnasbelastningsdel skallKörkortsregistretsuppgifter.liknande

Ändamålet brottsregistretmed detpåföljdsregistrering.med denna nya
belastningsuppgiftertill detillgångenunderlättaskall somattvara

lämplighetsprövning,sådanvidmyndigheterbl.a.förbehövs
författning. Dettaiprövningellertillståndsprövning angessomannan

länsstyrelserna.exempelvisgäller
uppgiftersådanatilltillgångenunderlättaföras förskall omMR att

vid sådanmyndigheterbl.a.förbehövsbrottmisstankeskälig somom
prövningellertillståndsprövninglämplighetsprövning, somannan

antalbegränsatmycketinnehållaskallRegistret ettförfattning.ianges
referensregister.beskrivas ettkanuppgifter och somsnarare

kanintederudimentäraså attUppgifterna kommer ensammaatt vara
ärende.enskiltibeslutsunderlag ettutgöra

renderatförseelserröranderegisterinfonnationDen som
erhålleri daglänsstyrelsernaochordningsbotkörkortshavaren som

levaKirunabladen, kommers.k. attderegisterblad,särskildagenom
nedan.vidareparallellt,kvar se

strafföre-1992:1027förordningengällandehittillsDen om
tvåharordningsbot ersattsföreläggandenlägganden och nyaavom

register1997:902 överförordningennämligenförordningar, om
register1997:903 överförordningenochstrafförelägganden om

ordningsbot.förelägganden av
strafföre-får1997:902förordningenförstnämndadenEnligt

10-12enligtuppgiftslämnandeföranvändaslägganderegistret
uppgifts-förbl.a.dvs.1970:60,strafföreläggandekungörelsen

hämtasfårregistretTill6 §.KKF4 §kap.enligt 7lämnande
tilluppgifterlämnasochkörkortsregistretfrånuppgifter

belastningsregistret.
1997:903förordningen§enligt 2ändamålOrdningsbotsregistrets är

f°ar,registretTillmyndigheter.tillunderrättelserbl.a. föranvändasatt
körkorts-frånkörkortsuppgifterochidentitets-lämnasenligt 7

registret.
förmediumlämnasregistretiuppgifter utfår§Enligt 8
förrådetBrottsförebyggandetilldatabehandlingautomatisk
tillochbelastningsregistretaktualiseringförtill RPSrättsstatistiken, av

registretiuppgifterfårövrigtIutsökningsregistret.förRiksskatteverket
detendastdatabehandlingautomatiskförmediumpå omlämnas ut

det.medgerregeringenellerförfattningnågonföljer omav
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Genom den författningsstrukturen och deändrade författningarnya
redovisats kommer RI-förordningen behöva genomgåattsom ovan

vissa förändringar.
Tanken med den registerstrukturen den myndighetär attnya som

har uppgift föraskall in den i register.RPS Detta gäller allmänt.ex.en
domstol, skall föra uppgifterin domar och beslut. framtidenIsom om
kommer det därför behövas kommunikation mellan flera olikaatt en
myndigheter. sektorsmyndighetVarje för dessatt systemansvarar

till den registerstrukturen.anpassas nya
myndighet behöver registeruppgiñ fårDen i princip begärasom en

få uppgiften och hämta den i registret. dock skallDet RPSäratt ut som
för behörighetskontroll sker den vill hämtaattansvara en av som

uppgiften.

åtkomst till15.3 Länsstyrelses polisens
ansökningsärendenregister -

Länsstyrelsemas tillmöjlighet ha åtkomst polisregister regleras iatt
16 polisregisterkungörelsen. länsstyrelse f°ara§ Där hasägs att en
terminalåtkomst terminologi direktåtkomstdvs. enligt tillnyare- -
polisregister för upplysning i körkortstillstånd, trafiktillståndärende om
och taxiförarlegitimation yrkestrafiklagenenligt 1998:490 samt

Åtkomstentillstånd enligt biluthyrning.lagen 1998:492 begränsasom
till uppgift huruvida den ansöker körkortstillstånd,att avse som om
trafiktillstånd, tillståndtaxiförarlegitimation eller till uthymingsrörelse
förekommer i registret eller inte.

Rent praktiskt fungerar rutinen så, VV till RPS sänder uppgiftatt
på den ansöker körkort eller trafiktillstånd.om personnummer omsom

vederbörande förekommerSom sänder uppgift på iRPSsvar om
registret eller ej.

Vid länsstyrelsenansökan körkortstillstånd kan i vissa fallen om
utreda sökandens personliga förhållanden, 3 kap. §7 KKF. Detta
behövs dock har gällandeinte sökanden körkort ochettom
ansökningen behörigheterna C ellerA, Al, E.avser

får i dessa ärenden från länsstyrelsen via terminal uppgiftVV om
sökandens identitet, länsstyrelsen ställer fråga tilldvs. det centralaen
körkortsregistret, körkortshavare.CKR, presumtiv Personupp-om en
gifterna belastningsuppgiftersamkörs sambearbetas med RPS och
uppgift förekomst sänds åter till länsstyrelsen för prövningom av
ansökan. Om sökanden inte förekommer i polisregister behöverRPS
någon ytterligare utredning inte göras.
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belastnings-polisregister, dvs.iförekommersökandenOm om en
tillregisterutdraget. Svarstidenfålänsstyrelsenuppgift finns, begär att

dagar.varit cirka 10-14normalfalletilänsstyrelsen har
ansökanhandläggningenockså vidLänsstyrelsen får omav en

yttrande fråninbegäraförhandsbeskedkörkortstillstånd eller ett
kap. 8 §socialnämnden, 3ellerfrivårdsmyndighetenpolismyndigheten,

KKF.

körkortRegisterbladsrutinen15.4 -

devissareglerarpolisregisterkungörelsenPolisregisterlagen och av
föregående,beskrivits i detharochRPSförsregister somavsom

ochdomstolarsbestämmelserinnehållerRI-förordningenmedan om
andraunderrättelser tilllämnaskyldighetermyndigheters att

brott.begångnamyndigheter om
myndighetpå begäranf°ar RPSRI-förordningenEnligt 20 § av en

föreläggandenellerstrafföreläggandenuppgifterlämna avom
handläggningenförbehövsdet ettomfattningi denordningsbot av

förordning,§skall, enligt 21myndigheten. RPSärende hos samma
föreläggandeellerstrafföreläggandebeslut,dom,underrätta VV avom

fall.vissaordningsbot i
inbelastningsdel, KKBEL, nämntskörkortsregistrets tasI ovansom

föreläggandenellerstrafföreläggandenbeslut,uppgifter domar, avom
traktorkort,innehavarekörkortshavare,varigenomordningsbot, av

beslutatsspärrtidvilkenföreller någonkörkortutländsktinnehavare av
enligtbrotttill vissaskyldigbefunnitsharlöptinteännu utmen

§ KKF.i kap. 4brottskatalogen 7
underrättaskall RPSKKF§bestämmelse 7 kap. 4dennaEnligt

lagenbrottfrågaDet motuppräknade brotten.de ärVV omom
förandevidbrotttrañkbrott,straff för vissa annat1951:649 avom

lagen§brott 3spårvagnfordon eller motmotordrivet utom-
ochutomlandsbegåttshartrafikbrottförstraff1971:965 somom

vägtrañkkungörelsenstycket 3förstaeller §74överträdelse § 672av
brott1968:64 ellernarkotikastrafflagen motbrott1972:602 mot-
narkotika,i frågavarusmugglingstraff för1960:418lagen omom

bestämmelser ivissafordon, brottmotordrivettillgrepp motolovligt av
1994:1009sjölageneller §720 kap. 3-5brottbrottsbalken motsamt

1957:297.luftfartslageneller kap. §13 1
endastunderrättelse lämnasskallbrottsbalksbrottgäller s.k.detNär

skall lämnasunderrättelseâdömts. Enharpåföljd böteränannanom
kap. §enligt 7âtalsunderlåtelse 20besluti frågaäven omom

författning.bestämmelse imotsvaranderättegångsbalken eller annan



446 Tillgången till körkort ochbelastningsuppgi yrkestrafik 1998:162SOUer

Vid brottsbalksbrott fall underrättelseskall i sådana lämnas endast om
brottet enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till påföljd änannan
böter.

Beträffande innehavare körkortutländskt skall underrättelseettav
lämnas endast folkbokfördinnehavaren i landet.ärom

kap.I 7 § KKF begränsas underrättelseskyldigheten såtillvida,5 att
underrättelse enligt kap. § inte skall lämnas beträffande brott7 4 som
har föranlett penningböter sammanlagt högst 600 kronor, denom om
dömde eller bötfällde under de fem åren inte har befunnitssenaste
skyldig till något brott skall enligt kap.7 4annat rapporterassom

Allmän domstol skall enligt kap. 8 § KKF omedelbart, i särskilt7
angivna fall, sända kopia domen eller beslutet till länsstyrelsen.en av

När VV får underrättelse från enligt deRPS angivnaen ovan
bestämmelserna skall verket framställa registerblad kap.7 §7ett
andra istycket. På detta skall de underrättelsen och ianges
körkortsregistret registeruppgiftema. Registerbladet skallupptagna
sändas till länsstyrelsen enskilde,och till den i de fall dåutom
länsstyrelsen har beställt registerbladet.

Parallellt löper rutin innebär direkt till berördRPSatten som
länsstyrelse sänder kompletterande uppgifter vissa ytterligareom
förhållanden i kap. körkortslagen 1998:488,5 3 § KKLsom avses
hastighetsöverträdelse, förseelse stopplikt, omkörning vidmot
övergångsställe körning ljus och sambandoch irött noterasmot som
med ordningsförelägganden ordningsbotskungörelsenutfärdas, §11att
1968:199. skall underrätta länsstyrelsen dessa uppgifter,RPS om
vilket sker s.k. Kirunabladen registreringende görs rentgenom -
fysiskt i Kiruna.

gisterbladsrutinen yrkestrafik15.5 Re -

Yrkestrafikregistret stöd förskall myndigheternasutgöra ett
tillståndsgivning för kontroll den yrkesmässigatillsyn ochsamt av
trafiken. länsstyrelserna och polisen, tullen ochFörutom VV är

yrkesmässig trafik branschen användare registret. Iutövarna av av
detta finns uppgifter tillståndshavare och andra knutna tillom personer
denne, uppgifter själva tillståndet vissa övriga uppgifter.samtom
Beträffande de fordon används i den yrkesmässiga trafiken finnssom
bilregistrets fordonsuppgifter tillgängliga.

vi yrkestrafrkregistretNär i det följande i fråga talarom om
trafrktillstånd i förekommande fall, inte såvälsägs,annatavses om
trafiktillstånd biluthyrningstillstånd. ärendegruppenDen ärsom senare
volymmässigt liten.
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underrättelseravseenderegisterbladsrutinenbeskrivnaDen ovan
länsstyrelsenstill grund foralltsåliggerKKFfrån enligt kap. 4 §RPS 7

körkortsärenden.bedömning av
registerbladsrutinenomfattade ävenoktober 1998till den lFram

taxitörarlegitimation enligtrespektivetrañktillståndinnehavare av
registerblad i ärendensändaskyldighethar VV:sKKFYTL. I attnya

enligt YTL mönstrats ut.
yrkestrafiksidanpårutinengällandetidigareEnligt den

behovetyrkestrañkenhetlänsstyrelsensuppmärksammades av
trafik-ellersjälvtillståndshavarenbeträffandevandelsgranskning en

Underrättelsenskyldig till brott.gjort sigansvarig enligt 6 § YTL, som
brotten.aktuellakörkortshänseendeiendast deomfattade dock

yrkestrafik-betänkande NysittiansågYrkestrafikutredningen
centralaför dendet inom1996:93,lagstiftning SOU att ramen

förhärförskapasborde anpassat systemyrkestrañkregistreringen ett
yrkestrafiken.förregisterbladlänsstyrelsernatillunderrättelser -

1979:785förordningenskekunnaskulleRegleringen omgenom
uppgifterinnehållaskulle kunnaregisterbladyrkestrafikregister. Dessa

tillståndshavaresrörandeupplysningarandrabrott samt enom
fortsattifrågasättandetillledakunna ettskulleverksamhet, ett avsom

ochinom VVtillhänvisningMedtrañktillstånd. ettinnehav av
betänkandet inteilämnadesfråganarbete ipågåendelänsstyrelserna

registerbladssystem.sådantinförandetförslagkonkretnågot ettavom
betänkandeYrkestrañkutredningensremissyttrandesitt överI

ochförslagetpositivt tillställde sigVVfrågan.kommenterade VV
börbelastningsuppgiñervilkagällerpekade detpå att somatt ange
ochtillsynsmyndighetenellertillstånds-förtillgängligafinnas

aktuellakörkortssidanpåaviseras ärbrottklarlägga somsammaom
intressanta.brott,ekonomiskafrämst ärbrott,andraeller typer avom

regeringenhade1995decemberden 21beslutGenom ett
iLänsstyrelsenmedsamrådiuppdragiVVdessförinnan attgett

Örebro handläggningenutredaläniLänsstyrelsenochlänStockholms
ochtekniskaföreslå deochyrkestrafikärendenochkörkorts-av

den.effektiviseraförbehövsförändringaradministrativa attsom
föreslogsBl.a.uppdraget.redovisadesjuni 1996den 25I rapporten

trafikenyrkesmässigadeneffektiv tillsynunderlättadet för attatt aven
medförfattningsreglerat systemutredningskulle ske ettnärmare aven

yrkestrafiklagstiftningen.registerblad i
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överväganden15.6 och förslag

15.6.1 underrättelserutinerNya

Genom registerbladsrutinen länsstyrelsernaunderrättas i dag om
uppgifter i körkortsregistrets brottsbelastningsdel KKBEL. Genom
sambearbetning med körkortshavareVV:s uppgifter bestämsom
personkretsen registeruppgifterför den mängd länsstyrelsernasom
skall aviseras Aviseringen beträffande den redan ärom. som
körkortshavare traditionelltsker registerutdrag,post ett ettgenomper
registerblad.

ansökningsärendenI kan länsstyrelsen slagning i fåPBRgenom en
sökanden förekommer i registret, inte vad belastningenveta om men

nuvarande rutinen innebär därmed länsstyrelsen, förDen att attavser.
få fullständigt beslutsunderlag, måste rekvirera registerutdragett ett
från polisen. medför tidsmässig fördröjning för såvälDetta en
körkortsmyndigheten enskilde, samtidigtden det ettsomsom genererar
visst arbete för direkt registeråtkomstpolismyndigheten. skulleEn
innebära handläggningstiden ärende däri utredning krävs, dvs.att ett
uppgifter från förkortaspolisens register måste inhämtas, avsevärt.

Länsstyrelserna har starka önskemål snabbt och enkelt kunnaattom
få relevant registerinfonnation datamässigt Överförd. Samtidigt pågår

reformarbete syftar till skapa registerstruktur inomett attsom en ny
rättsväsendet. uppgift i här sammanhanget förVår det är att
länsstyrelserna, i deras egenskap prövningsmyndigheter bådeav
körkorts- yrkestrafiksidan, till effektivtoch medverka förett system
åtkomst innehållertill de polisens register belastningsuppgifter.av som

Olika frågeställningar uppkommer därvid. dessa gäller vilkenEn av
eller vilka informationsvägar användas. Vi har ställt fråganbörsom oss

länsstyrelsemas tillgång till belastningsuppgiftema bör skeom genom
hämtar in för vidare befordran tillVV registeruppgiftema läns-att

styrelserna, eller länsstyrelsen kunna söka informationen direktbörom
hos RPS.

det sammanhanget kan enligt vad vi har inhämtatI frånnämnas att-
tekniskaRPS projektgrupp det inte finns några hinder vidgamot att-

myndigheternas registeruppgifter,tillgång till polisens detoavsett om
sker via VV:s registersystem eller direkt från RPS. Därvid märks detatt
i det frågainte kommer utdrag registersystemet att ettnya vara om ur

tillgång registerinnehålletmyndighets till eller delar det,utan om en av
dvs. flöde uppgifter infonnation.ett av -

sökningenOavsett sker bör det undvikas länsstyrelsen hämtarattvar
belastningsuppgifter lagrar dem. Därvidoch skulle nämligen

Åtkomstenautomatiskt register uppkomma. bör därförett nytt rent
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tekniskt ordnas någon lagringså uppgifter huvud inteatt över tagetav
sker hos den enskilda länsstyrelsen. Något överförandepermanent av
uppgifter för lagring hos bör anledningVV inte heller ske.sammaav
Detta ligger också helt i linje med riksdagens principbeslut i den

propositionen 1994/952144 Riktlinjer för registreringenantagna av
påföljder slår fast samordning mellan det nuvarandem.m., som en
belastningsregistret och körkortsregistrets belastningsdel till endaett
register förs hos RPS.som

Utgångspunkten för den framtida börhanteringen alltså i enlighet
med detta belastningsuppgiftema lagras endast hos denattvara
myndighet samlat in dem, nämligen och de sedanRPS, vidattsom
behov hämtas in eller tillförs myndighetden i varje läge harav som
behov del uppgiften.att taav av

Vi lämnar följandei det förslag till hur det framtida förett systemet
länsstyrelsernas åtkomst till RPS registeruppgifter bör kunna fungera
och vilka kommunikationsvägar uppfattningenligt vår bör skapas.som
Därefter författningsmässigaredogör vi för de lösningarna.

grundas, framgått på riksdagens princip-Dessa senare som ovan,
beslut angående registerstrukturen med två register förs hos RPS,som
dvs. belastningsregister misstankeregisteroch denett ett samt
författningsreglering dessa register regeringen föreslagit i denav som

riksdagen 1997/98:97 bet.propositionen 1997/98:JuU20,antagnaav
rskr. 1997/98:276.

Vi kan dock det här lämna komplett förslagpå stadiet inte ett
beträffande uppbyggnadenden teknisk-praktiska registren. Denna ärav
nämligen utformningenavhängig den slutliga RPSav av
registerstruktur. Vi får här i stället inskränka till i dragattoss grova
bestämma delhur åtkomsten till registren för länsstyrelsernas och VV:s
bör kunna utformas.

15.6.2 Närmare ett nytt systemom

handläggningen yrkestrañkärenden har länsstyrelsernaFör längeav
efterlyst rutin registerbladsrutinen körkortssidan.motsvararen som
De registerblad, enligt de bestämmelser gällt fram till heltsom som
nyligen, omfattadesändes till tillsynsmyndigheten dels endast
tillståndshavare också körkortshavare, dels endast desom var
brott/förseelser aktuella i körkortssammanhang.som var

Som framgått föreslog såväl års yrkestrafikutredning1995ovan
ÖrebroochVV, Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen isom

län körkortssidan skulle Eftersommed parallellt skapas.att ett system
det i den registerstrukturen för de förda registeruppgiftemaVVnya av

18-6121SOU15 1998:162Vågtrafikregistrering
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fordons-, ochdär körkorts-föreslås enda vägtrañkregister,ett
samlat, har vi dragit slutsatsenyrkestrañkuppgifter registreras att ett

ärendegruppema bör denenda underrättelsesystem för de två vara
för tillgångendärför samlatsmidigaste Vi föreslårlösningen. ett system

respektive yrkestrafik-för körkorts-till brottsbelastningsuppgifter
yrkestrafikens del från detdärvid förregistreringen. Vi utgår system

oktobergällt fram till den 1998.1som
yrkestrañksidan huvudsakligenkörkorts- ochbåde påDet är

finns dock vissa beslutprövningsmyndighet. Detlänsstyrelse ärsom
sådana ärendenantingenfattas kanVV. Det somvarasom av

författningdirekt isärskilda ärendetyperöverklagas till ellerVV som
därförbelastningsuppgifter börtillanvisats Tillgången RPShar dit.

följande vi dock fördet talaromfatta såväl länsstyrelse VV. Isom
tillgång till uppgifter.länsstyrelsemasskull endastenkelhetens om

såvälärendehanteringlänsstyrelsemaskanbeskrivitsSom ovan
huvudgrupper,i tvåyrkestrañksidan delaskörkorts- som
ärendegruppeningripandeärenden. Inomansökningsärenden och

nämligen dels de ärendenfinns undergrupper,ansökningsärenden två
behörighet eller tillstånd, dels detidigare har haftsökande inteom som

eftereller tillståndbehörighetsökandeärenden nytt enav nysom avser
återkallelsesituation.

befintligaärendenbörjan denbehandlar tillVi rörav somgruppen
tillståndtaxiförarlegitimation ochtraktorkort,innehavare körkort,av

ochfråga körkortdär det ibiluthyrning,yrkesmässig trafik ellertill om
registerblads-enligt den s.k.underrättelsertraktorkort i dag lämnas

framtiden viaVV:si gåtill BRkommunikationenrutinen. bör ävenHär
kompletteramåsteeftersom VVvägtrafikregistret,register, dvs.

ellerkörkortsuppgiftermed relevantabelastningsuppgifterna
här inte frågatrafiktillstånd. Detmotsvarande uppgifter är om enom

initierasaviseringlänsstyrelsens initiativ,sökning på utan somom en
aviseringhar registrerats. Denbelastningsuppgift faktisktatt somav en

skei detalltsåbörsker via registerbladi dag systemetett nya
automatiskt datakommunicering.via

del iaktivRPSkrävasi fortsättningenkommerDet tarattäven att
åläggasmåsteinnebär RPSunderrättelseförfarandet. Dettasjälva att en

belastningsuppgift registrerats. Detskyldighet avisera VV näratt en
dagligen. VVskerunderrättelse från RPSsådanförutsätts också att en

allalänsstyrelseberördunderrättafår i åläggasdå sin atttur om
förhållanden.relevanta

samtligaomgående sändamodell kommer RPSEnligt vår att
till alltsåvisst slag VV,belastningsuppgifterregistrerade ett somav

sändervägtrafikregistretuppgifterkomplettering medefter ur
länsstyrelserna.materialet vidare till
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länsstyrelsen i dag via terminal uppgiftansökningsärenden lämnarl
sambearbetningidentitetsuppgifter för med RPStill sökandensVV om

sänds därefterbelastningsuppgifter. Uppgift registerförekomst återom
Länsstyrelsen skulle i dessalänsstyrelsen för prövning ansökan.till av

ställa fråga direkt tillfall i framtida i princip kunnaett nytt system en
och gå viasökandens förekomst i MR VV:sRPS BR utan attom

parallellt med förbindelsenregisterstruktur. skulle alltsåDet
kunna finnas direktbeskrivitlänsstyrelse viVV RPS enovansom- -

länsstyrelsen och RPS.förbindelse mellan
tillstarka önskemål fålänsstyrelsehåll har framförtsFrån attom

Vifråga inte någradirektåtkomst det härstånd sådan är serom.somen
föreslår denden. Vi därförtekniskhinder principiellt eller attart motav

uppgifter och kantill BR MRinförs. direktåtkomstDenna typ urav
ärenden vägtrafik-i andra pågivetvis utnyttjalänsstyrelserna även
komplement till denområdet ansökningsärenden,än t.ex. ettsom

beskrivitaviseringsrutin vi har ovan.som

Författningsstrukturen5.6.3l

personuppgifter ibelast-skallbelastningsregisterEnligt 6 § lagen om
såvitt här intresseningsregistret lämnas detta begärs ärnärut avav- -

ärendenför vissa slagutsträckning regeringenmyndighet i den av
tillstånd till det punkt 4.särskilt falldet eller förföreskriver ett ger

misstankeregistermisstankeregistret i lagenfråga 6 §I sägs omom
uppgifterbelastningsregistreti frågapå motsvarande attsätt uromsom

begärs såvitt härdetmisstankeregistret skall lämnas ärut avavom -
för vissautsträckning regeringenövrigt denmyndighet i iintresse -

tillsärskilt fall tillståndförärenden föreskriver det ellerslag ett gerav
det.

till uppgifterfåför länsstyrelsernadet möjligt rättFör attgöraatt ur
körkorts-bestämmelse förbehövs detbelastningsregistret rättomen

och förseelserbeträffande de brottyrkestrañkmyndighetemaoch att,
till register-få tillgångbrottskatalogen,särskilt i den s.k.angessom

det.innehållet eller delar av
tillfå tillgångför länsstyrelsernaangeläget ävenDet attär

tillstånds-till dettauppgifter. Anledningenmisstankeregistrets är att
belastningar,kontrolleratillsynsmyndigheten bör kunnaeller att nya

hunnitharsådana inteeller misstankeytterligare belastningar om
bestämmelseexpedieras. Enregistreras beslutnär ett om

beträffande misstankartill upplysningarlänsstyrelsemas tillgång om
vad vi föreslårmotsvarandeförseelser,brott ochvissa angivna

föreslår därför sådan.Vibehövs.beträffande belastningsregistret, en
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jfr 1994 årskörkortslagNy1997/981124förslag iEfter m.m.prop.
1996:114 harkörkortsreform, SOUbetänkande Enkörkortsutrednings

rskr.1997/98:TU11,bet.1998:488införts, SFSkörkortslagen ny
körkortsförordningkorresponderandedennamed1997/982260. En

kraft.i1998,oktoberden trättdvs. lsamtidigt,har1998:980
med körkorts-arbetetmedparallelltharyrkestrafiksidanPå

1995förslag frånEfterfram.arbetatslagstiftninglagstiftningen en ny
SOUyrkestrafrklagstiftningbetänkandet Nyiyrkestrafikutredningårs

1997/98:63lagstiftning prop.sådanantagitriksdagenhar1996:93 en
rskr.l997/98:TU9,bet.yrkestrafiklagstiftning,reformeradEn

1998:490,yrkestrañklagendvs.Författningama,1997/98:101.
biluthyrning1998:492lagen1998:779,yrkestrañkförordningen om

kraftibiluthyrning, har trätt1998:780förordningenrespektive om
körkortslagstiftningen.denmedsamtidigt nya

ochkörkortförfattningsområdena rörnämndaDe somnu
författningsstrukturenrörandeförslagtill våraf°aryrkestrafik anpassas

härInriktningenyrkestrafikregistreringen. är attochkörkorts-för
lagsamlas ivägtrafikregistrensjälvabestämmelsersamtliga rör ensom

vägtrafikregister.förordningrespektive om
belastningsuppgifter harVVunderrättaskyldighet attRPS att om

iförfattningsstruktur,i denreglerasdockregistrerats bör även som
vadböroch därvidförRPSregisterdeövrigt reglerar somangessom

denocksåförutsätter närmareViavseenden. atti olikaåligger RPS
beredsförfattningsändringartill dei övrigtregleringen somanpassas

respektivebelastnings-beträffande deJustitiedepartementetinom nya
misstankeregistren.

Brottskatalogen15.6.4

polisenstillåtkomstlänsstyrelsemasförföreslårviordningDen som
depåväsentligtalltframhållit, ivi tidigaresåsomregister bygger,

finnsregisterstrukturendenförfattningsregleringtillförslag somnyaav
uppgiftervilkafrågangällerdet1997/98:97. Närpropositioneni om

självaframhållainledningsvisvill vi attomfattaskalltillgången
vadförhållande tilliminskabörinteomfattninguppgiftslämnandets

KKF§i kap. 4brottskatalogen 7utgångspunkt iMedgäller i dag.som
förbrottskatalogsammanhållenmed dettai enlighetföreslår vi en

vilkauttryckligenyrkestrafikärenden,ochkörkorts- angersom
respektiveför sökningtillgängligaskallbelastningsuppgifter varasom

underrättasskalllänsstyrelsernauppgiftervilka om.som
delvisförts inharyrkestrafiklagstiftningendenI nyanya

skallbrottdels deomfattaråterkallelsebestämmelser, typer somavsom
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föråterkallas, dels personkretsentrañktillståndleda till att ett
bestämmelser förlagt dessaVi hartillämpning.bestämmelsemas

bestämmelsersgrund för våratillyrkestrañkhandläggningen
utformning.

enligtkörkortssidan finns det,påaviserasde brottFörutom som
brottytterligareåterkallelsebestämmelser, ärnämnda typer avav som

gäller främst brottyrkesmässiga trafiken. Dettaintresse för den mot
förhållandettill detrelateradebrottoch attYTL YTF ärsamt som

brottTill dennanäringsverksamhet.tillståndshavaren driver avgrupp
enligtbedrägeribrottbrott, såsomekonomiskaformerhör olika av
enligtborgenäreroch brottkap.enligt 10förskingringsbrottkap.,9 mot

skattebrottslagen 1971:69.skattebrott enligtbrottsbalkenkap.ll samt
hur den slutligatillVi förslaghar i vårt presenterat stommeen

yrkestrafiksidan kanochkörkortssidanbådekatalogen omfattande
ochmed RPSsamarbeteutarbetats iharFörslagetkomma näraatt ut.se

i önskemålutgångspunktmedutformatsharDomstolsverket. Det om
önskemålsida ochlösningar från RPS rörfrämst tekniskavissa som

särskiltDärvid har visida.domstolarnasallmännafrån desjälva brotten
haft följande.beaktaatt

dom,skall underrätta VVföreskrivs RPSkap. 4 § KKFI 7 att om
varigenomordningsbot,föreläggandeellerstrafföreläggandebeslut, av

dvs.till vissa brott,befunnitsharpersonkretseni den aktuellanågon
uppbyggd så,delari vissabrottskatalogen. Denna attden nämnda är

fordon eller spårvagnmotordrivetförandevidbegåttsbrott har avsom
tillkommande rekvisit. Dettainnehållerdvs. denskall aviseras, ett

manuellt selekterardomstolallmängällandeinnebär enligt attsystem
RPS.för registrering hosvid förande,skettöverträdelserde som

svårtillämpatdettapåsynpunkter går ärDomstolsverkets systemattut
bör införas.rutin i ställetautomatiseradsårbart ochoch att en

ske vidi dagunderrättelseskallbrottskategoriI en annan
manuelladärnarkotika,frågavarusmugglingsbrott i sammaom

fall endast brotti dessaUnderrättelseskyldighetensker.hantering avser
nedan.vidareådömts seböterdär påföljd änannan

visynpunkter,Domstolsverketsochtillgodose RPSFör att som
innehållerintebrottskatalog,viföreslårfunnit berättigade, somen

brottendastrekvisit,tillkommande motnågra utan enangersom
sådanförfattningsbestämmelse. Enellerförfattninguttrycklig

kodning ellergrund förtillförstår, liggasåvitt vibrottskatalog kan,
ochhos RPSselekteringensjälvaförfarande vidautomatiseratannat

relativtvid behovdärmedkanBrottskatalogen görasdärefter hos VV.
omfattande.

länsstyrelsernahänseendepraktisktinnebär iordning attDenna
utsträckningibrottbegångna änunderrättas störrekommer att nu.om
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kan här brott ointressanta för länsstyrelsernasDet sig ärröra om som
handläggning aktuella ärenden, nämligen brott inteav som avsernu
förande motordrivet fordon eller varusmuggling annatav som avser av

narkotika. Länsstyrelserna kommer därför själva fåän att sortera ut ett
förantal förseelser intresse innehavet körkort,inte är av avsom

vi förstår kan dettaxiförarlegitirnation Såvitt dock iosv.
ytterligarelänsstyrelsernas på sikt föras selektering försystem atten

denbegränsa slutliga aviseringen.
föreskrivs underrättelse dom eller besluti dagI KKF ettatt om en

vissa brottsbalksbrott och de förut nämndavissa brottrörsom -
endast påföljdvarusmugglingsbrotten skall lämnas någonom annan-

uteslutaböter har har skett för underrättelseådömts. Dettaän att om
bagatellartade förseelser har någon inverkan påintesom

länsstyrelsehåll fåttkörkortsfrågan. Vi har emellertid från starka
brott.önskemål underrättelse sådana Vi själva dengörävenom om

bedömningen brottskategorin kan finnas brott därdet i den aktuellaatt
intresse i aktuellaendast böter kandömts ut vara av numen som

misshandelsbrott, innehavaresammanhang. Exempelvis kan ett som en
taxiförarlegitimation skyldig till i tjänsten,gjort sigav en vara av

fortsattvid innehavintresse länsstyrelsens prövning ettav av
legitimationen. förslag till det sagda.Vårt anpassas nu

föreslås gällakan här motsvarande ordning förDet ävennämnas att
domstolarnas kopia domar och beslutskyldighet att genom en

något antalunderrätta länsstyrelserna begångna brott. Ett störreom
förväntas sändas till länsstyrelserna.domar och beslut kan därvidän nu

papperslöstkommer skePâ sikt räknar vi dock med dettaäven attatt
förenkla hanteringen.via tråd, vilket ytterligare kommer att

svagheter iutredningsarbetet uppmärksammatVi har vidare under
förbötesbelopp döms degraderingen trafikförseelser och de utsomav

länsstyrelses prövning främstaktuella förbrott är avsom
också denna problematikkörkortsfrågan. förordarVi att

beslut ordningsbot förjämför Riksâklagarensuppmärksammas, om
med ändringar.vissa brott, SFS 1991:2047 senare

Personkretsen15 .6.5

skall hos på grundvalsänder uppgifter till RPSInnan RPS VV av
vilkautselektering, dvs. valbrottskatalogen s.k.göras ett aven

underrättelsen.uppgifter aktuella omfattas Dessaär att avsom
underrättelser vissomfattar samtliga brott typ oavsett somav en vem

dem.begått
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vilkadvs.Selekteringen personkretsen, ärpersoner somav
sedantaxiförarlegitimation skerkörkortshavare, innehavare osv.,av

personkategori vissefter vilkenbestämmelse utformadhos VV. En en
svensktkörkortstillstånd,innehavaretillhör, antingen avperson som

taxiförarlegitimation eller denkörkort, traktorkort,eller utländskt som
eller tillståndshavare inomåterkallad,behörigheterfått någon dessaav

därför.föreslåstrafik eller biluthyrning,yrkesmässig
deyrkestrafiksidan kanfråga personkretsen påI nämnasom

itillståndsmyndighetenskyldighet underrättadomstolarnasallmänna att
dömtdomstolen harskyldighet gäller främstfall.vissa Denna när en

8 kap. YTF.eller YTF 4 §för brott YTLtillståndshavare mot
återkallelseförförutsättningarnabestämmelseDen ettavangersom

tillståndshavaresåvälomfattar däremotolika slag brotttillstånd vid av
enligt kap.5-7prövade 2övrigatrafikansvariga och s.k. personersom

samtliga deomfattabör därförUnderrättelserutinenYTL. personer
beträffande vilkaochjuridiskknutna tillär enpersonensom

genomförs.enligt YTLlämplighetsprövning
ärenden körkort,ialltså haLänsstyrelserna bör rörrätt att som

biluthyrning hämtatillstånd tilltrafrktillstånd ochtaxiförarlegitimation,
i sinaålägga RPSbelastningsregistret. Genomuppgifter från attatt

harförseelsermed samtligaunderrättelser till VV ta som en person
säkerställs inte någonfemde årensig skyldig till undergjort attsenaste

förseelse faller bort.

i rapporteringenBeloppsbegränsningar15.6.6

belastningsuppgifterunderrättelsegällerEnligt dagens ordning att om
föranlettharbeträffande brottfrån till VVinte skall lämnas RPS som

dömde ellerdenkronor,sammanlagt högst 600penningböter omom
tillbefunnits skyldig någotharfem intebötfällde de årenunder senaste

brott skall rapporteras.annat som
i StockholmsLänsstyrelsernaochliksomKörkortsutredningen, VV

Örebro höjasskullebeloppsgränsenföreslagitlän, haderespektive att
antaletminskatill dettatill Anledningen800 kr. strävan attvar en

datoriseradeMed delänsstyrelserna.tillregisterblad sänds nyasom
detminskningfaller dock behovetunderrättelserutinema avenav

med denangelägetdockskälet delvis bort. Det ävenär nya
informationmängdalltförintedatorbaserade strukturen utanstoratt en

tillautomatiskt sändsärendehandläggningenbetydelse för
myndigheterna.

nämndamed deenlighetdärför, ibörBeloppsgränsen ovan
förseelser,vissafångakr.till 800 Förförslagen, justeras uppåt att upp
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föreslår800 kr, vi dockbeloppetmed justi dag renderar böter attsom
tillsammanlagt har föranlett böterbegränsningen träffar förseelser som

kronor.belopp understiger 800ett som
emellertid, enligt vad harbegränsningsregel skulleDenna som

kompliceradteknisktinnebäradelför RPSupplysts enoss,
därförVi föreslårregisterstrukturen.denkonstruktion i attnya
tillflyttas VV:si ställetbegränsningsregelntillämpningen av

dit.har förts VVunderrättelsemasker sedan överdatabehandling, som
från dess sida intehindernågotmeddelatunder handhar attoss

hänseende.föreligger i detta

ansökningsärendenaSärskilt15.6.7 om

vi föreslårbestämmelsernauppbyggnadMed den gessomav
ställa frågorbegränsningarsärskildalänsstyrelserna moträtt att utan

ansökerdenbeträffande bl.a.ochbåde BR MR omsom
och tillstånd tilltrafiktillståndtaxiförarlegitimation,körkortstillstånd,

biluthyrning.
behörighetskontroller,inskränkaskan sedanFrågerätten t.ex.genom

nedan.se
omfattasökande och kanvarjeärendeni dessaPersonkretsen avser
körkort,exempelvisvarit innehavareharinte tidigare ettden avsom

ochvägtrafikregistretförekommit ihakanockså den tidigaresommen
återkallat.fått körkortet

dvs. deför frågerätten,inteföreslåsbrottskatalogNågon angiven
omfattarellerfråga i BR MRvidlänsstyrelsen fåruppgifter ensom

misstankeellerbrottsbelastninguppgifterregistreradesamtliga omom
aktuella ärendetypema.selektering för desådan särskildutan

framhållitstidigaresåsomkanfrågerättenbeskrivnaDen nu
Författnings-ansökningsärenden.ärendeni andrautnyttjats änäven

härmed.i enlighetutformasbestämmelserna bör

Behörighetsfrågor5.6.8l

ochlänsstyrelserna VVhosställas interntBehörighetskrav måste upp
belastnings-tillTillgångenregisteråtkomst.förförutsättningsom

antalfördelad påinteuppgifterna bör nämligen störreett personervara
ärendehantering.effektivochrationellförnödvändigtärän ensom

registreradesför denskydddärför främstbörVissa restriktioner som-
fåskalleller vilkadet gällerintegritet- finnaspersonliga när somvem

kontrollbehörighetskontroll, dvs.uppgifterna. Entillgång till aven
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kanvid begäran,uppgifternadelbehörighethandläggarens att ta enav
Dettacentralt hos VV. ärellerlänsstyrelsendirekt hos t.ex.därvid ske

det inomframhålladockVi villteknisk fråga. attvi kansåvitt ense
arbetepåbörjatsharredanLAKY ettsamarbetsorganlänsstyrelsemas

behörighetskontroll. Detsådanförbl.a.rutinerskapamed att en
pågåendeendast imöjligskallsökning ettexempelvisföreslås att vara

tillräckligaförstår,vad vienligtordning bör,sådanärende. En ge
ske.skallmissbruk inteförgarantier att

registrerarlänsstyrelsen ettvill visammanhang närdetta nämna attI
RPShosförfråganautomatisk göraskanenskilt ärende omen

ochidåkanHandläggarenoch BR.iförekomst MR sammaen
sökandesvederbörandekontrolleraochärenderegistreratransaktion ett

belastningar.

förlösningarnatekniskadeNågotl5.6.9 om

registerâtkomsten
tillmedverkasammanhangethär äruppgift i det atthuvudsakligaVår

till polisensfår tillgångoch snabbtsmidigt sättpålänsstyrelserna ettatt
fördjupatinteskälnaturligaviharbelastningsuppgifter. Däremot ossav

handunderemellertidVi harkonstruktionentekniska systemet.i den av
såväl teknisktiförberedelserfåttlänsstyrelsehållfrån attveta som

denförpåbörjats göraharredan atthänseendepraktiskt nya
medmöjlig,underrättelserutinenrespektiveregisterâtkomsten
denförskyddochsäkerhetpåställda kravhögtbibehållande av

registrerade.denförintegritetenpersonliga
automatiseradvidtidsvinstenochtidsaspektengällerdetNär en

detmeddatakommunikationmedaviseringförståtthar virutin att en
ordningsbotsfall seihandatilllänsstyrelsenkansystemet varanya

begåtts. Dettaharförseelsendetefterdagentredjenedan redan att
nonnalfalletdet idåi dag,förfarandesnabbare änbetyder avsevärtett

underrättelsefårlänsstyrelsen ettinnandagaromkring tio genomtar
registerblad.traditionellt

underrättelserförparallellt15.6. 10 Ett system om

ordningsbot

s.k.beträffande definnsdagirutindenbeskrivitVi har somovan
körkortsmyndighetentillupplysningardvs.Kirunabladen, om

trafikförseelser,vissaordningsbot rörföreläggandenutfärdade somav
registreratstill ochskyldigsiggjortharkörkortshavare somsom en
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särskilt med stöd förordningen 1997:903 registerav överom
förelägganden ordningsbot.av

Rent fysiskt förs ordningsbotsregistret den lokalaattgenom
polismyndigheten registrerar samtliga förelägganden ordningsbotav

har utfärdats, oberoende de har godkäntssom eller Uppgiftav om
datum och på vederbörandeom sänds till VV förpersonnummer

sambearbetning med körkortsregistret. Beträffande den körkortshavare
tillhör den s.k. personkretsen, sänds uppgift adresssom ochom namn,

körkortsuppgifter åter till Kiruna. de brottFör enligt KKFzssom
bestämmelser länsstyrelserna skall underrättas skrivs ettom
registerblad och sänds direkt till den länsstyrelseut berörs.som

Vi har förstått den beskrivna underrättelserutinenatt nu som
tillämpas i dag underlättar länsstyrelsemas handläggning körkorts-av

Ävenärenden. den rutinen bör inlemmas i de automatiska under-
rättelserutiner vi i övrigt anvisar. Med den föreslagna författnings-som
regleringen polisens olika register och underrättelseförfarandetav av

vägtrafikregistret börgentemot sådan rutin kunna skapas påen ny
teknisk ytterligare författningsändringar.väg utan Det bör i det-
fortsatta arbetet uppmärksammas den aktuella underrättelserutinenom
bör omfatta ytterligare förseelser de den omfattarän i dag.som

15.6.11 Nuvarande belastningsuppgifter i
körkortsregistret

Körkortsregistret kommer i den registerstrukturen inte innehållaattnya
uppgifter brott, dvs. belastningsuppgifter enligt 7 kap. 4 § KKF.om
Vissa uppgifter i dag benämns belastningsuppgifter kommer docksom

finnas kvar. Detta gälleratt anmälan enligt kap.7 9 eller 10 § KKF,
dvs. anmälan från polismyndigheten kanatt antasen person vara
olämplig inneha körkort eller liknandeatt eller någon haratt
omhändertagits enligt lagen 1976:511 omhändertagandeom av
berusade Det gäller vidare utländsk dom ellerpersoner m.m. annat
likvärdigt avgörande i kap.5 1 § KKL. Det gäller ocksåsom avses
anmälan enligt kap.10 2 § KKL, dvs. anmälan från läkare atten en en
körkortshavare medicinska skäl uppenbart olämpligär innehaav att
körkort. Det gäller slutligen återkallelsegrundäven enligt 5 kap. 3 §
KKL.

I kap.7 18 § sekretesslagen sekretess gällersägs i verksamhetatt
förande eller register för belastningsuppgiftuttagsom avser av ur som

har tillförts körkortsregistret punkt 3. Bestämmelsen täcker, såvitt vi
förstår, de belastningsuppgifteräven förs in i körkorts-som
registreringen rörande återkallelse körkort, varning Någonav m.m.
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intedärföruppfattningvårenligtkrävssekretesslagenkomplettering av
alltsåtäckerregleringennuvarandebelastningsuppgiftema. Denför

situationer.avseddaäven nu

registrenUtdrag15.6.12 ur

mellaninformationsflödetbehandlatföregåendedetiharVi
ålänsstyrelsernaochsidanåmisstankeregistrenochbelastnings- ena

bestämmelserochförrutinerbehövs omandra. Därutöverden
vägtrafikregistretdeldenochregisterdessautdragregelrätta avurur

körkortsregistreringen.avsersom
körkorts-utdragbegäranskallKKF§kap. 13Enligt 7 uromen

skallbrottbelastningsuppgifterhos RPSregistret avsersomgöras om
länsstyrelse.hosutdragfall begäranutdraget. I görsmed i annat omtas

sådantuppgiftervilkabestämmelser ettinnehållerParagrafen även om
innehålla.skallrespektive VVfrån RPSregisterutdrag

fullständigatilluppgiftermedförregisterstrukturen attDen nya
register.aktuellasamtligaf°ar hämtasregisterutdrag ur

vändafåbeställarendärmedskulleuppgifterfullständigafåFör att
registerutdrag,fåbegäranmed ettmyndigheter attolikatill tvåsig en

ochkörkortsregistretutdragförlänsstyrelsenellertill VVnämligen ur
vårenligtordning börsådanEneller MR.BRutdragförtill RPS ur
hållskildafrånÄven hämtasmåsteuppgifternaundvikas.mening om

självasåhanteringenordna attpraktisktmöjligtdetbör rentattvara
erinradärvidvillVimyndigheterna.hoskanbeställningen göras aven

nödvändigfunnitviRPSochmellan VVsamverkanden ovansomom
utrednings-fortsattadetiuppmärksammasbörbeskrivit. Dettaoch

arbetet.
förordningen6 §enligtfår,yrkestrafikregistretutdragEtt ur

ifinnsuppgifterdeinnehållayrkestrafikregister, som1979:785 om
utdragbörkörkortbeträffande ettmotsvarande sättPåregistret. som

uppgifterolikadesamtligainnehålla typeryrkestrafik kunna avrörande
brottsbelastnings-såledeshänseenden, ävenolikairegistreratsharsom

beträffandebeskrivitsförhållandenMotsvarande ovanuppgifter. som
angivnaOvanyrkestrañkutdraget.frågaalltså iuppkommerkörkort om

här.tillämpligalösningar ävenär
ellertillståndshavarebeträffande annanutdragfåFör ett enatt

fårbrottsbelastningsuppgifterenbartomfattarregistrerad somperson
utdragvidareSeRPS.frånhittills begäras urliksom omutdrag

avsnitt 16.registren
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15 .6. 13 Underrättelser till enskilda

detI nuvarande skall VV, registerblad har framställts, inärsystemet ett
vissa fall sända sådant till den enskilde själv kap.7 andra7 §ett även
stycket KKF.

Enligt polisregisterförfattningarna gäller den enskilde har tillatt rätt
utdrag register i fråga uppgifter honom själv hanrörur om som om
begär det. Det alltså här inte den enskildeså skall aviseras såär att

uppgift honom förs i registret,in registerutdragsnart utanen om
lämnas först efter initiativ enskilde själv.denett av

VV:s underrättelseskyldighet den enskildegentemot att ettom
registerblad har framställts och vad det innehåller dåligt detin ipassar

där myndighet direkt sin skärm kan få uppgiftsystemetnya en om
registerförekomst och i pågående ärende kan söka i registrenett utan att
någon utskrift behöver ske. underrättelseskyldighetDen gäller isom
dag bör kunna med beträffandeersättas rätt sättatt,en samma som
polisens register, begäran få utdrag registren.på Detta gäller ävenur
nuvarande belastningsuppgifter i körkortsregistret.

Motsvarande konstruktion med på begäran få utdragrätt att etten ur
yrkestrafikregistret gäller redan i dag.

Domstolarnas underrättelseskyldighet15.6. 14

Bestämmelser skyldighet för domstolar och andra myndigheter attom
lämna uppgifter i frågor körkort, traktorkort, taxiförar-rörsom
legitimation, yrkesmässig trafik eller biluthyrning finns i nya
förordningar på respektive författningsområde.

Fr.o.m. den oktober frågor körkort1 1998 respektiveprövas om
trafiktillstånd och länsstyrelsentillstånd till biluthyrning i det län därav

folkbokförd, kap. kap.10 4 § KKL, 2 2 § YTL och §4ären person
BUL.

Den ordningen kommer förenkla den manuella hanteringenattnya
vid underrättelser domar beslut från allmän domstol tillochom
prövningsmyndighetema.

Vi har i avsnitt föreslagit och15.6.4 VV länsstyrelserna iattovan
det automatiserade underrättelsesystemet genomgående aviserasnya

bötesbrott förordat ytterligare några justeringar iäven samtom
förfarandet. Såsom framgår där föreslår ocksåvi bestämmelsernaatt

allmän domstols underrättelseskyldighet det gäller sändanär attom
domar och beslut till prövningsmyndigheten till de framlagdaanpassas
förslagen.
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domstolarnasibegränsningenanmärkas attvidarekanDet
utländsktinnehavare ettdenfrågaiunderrättelseskyldighet avom

andra§kap. 6landet 7ibosattpermanenttill den ärkörkort som
skyldighetalltsååläggsdomstolAllmänutgå. enföreslåsKKFstycket

körkortshavarensbeslut oavsettellerdom ettkopiasända av enatt en
14.textavsnittJämförbosättningsland. -

övrigalänsstyrelsernasNågot15.6.15 om

ärendegrupper
registerpolisensfrånhämtade somuppgifteranvänderLänsstyrelserna

körkorts-iförutomärendetyper,olika t.ex.flerabedömningsgrund i
ochväktaregodkännandefrågai avyrkestrafikärenden även omoch

tillstånd attbevakningsföretag,auktorisationskyddsvakter samt av
ärendegrupper.m.fl.vårdhemenskildadriva

nämndaövrigaprövningenför nuhar även avLänsstyrelserna
videnregisterinformationmotsvarande sombehovärendegrupper av

Ärendena oftahandläggstrañkärendena.frågaibehandlathar omovan
antalsmässigtdeochförvaltningsenhet ärellerlänsstyrelsernas rätts-på

berättigatfalldessai ettdockfinns ävenDetomfattning.blygsamav
handläggningen.ieffektivitetochsnabbhetpåkrav

uttalaintesammanhanget omhärdet ossvi ikanskälnaturligaAv
regleringenochregisteruppgifterpolisenstilldirektâtkomstbehovet av

länsstyrelsehåll harfrånvidockvill attnämnaVifall.i dessadenav informationsäkerochsnabbbehovetpå attuppmärksammats av
ärendegrupper.nämndaomfattar även nu
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gallringochBevarande16 av

erhållanderegisteruppgifter av-

registrenutdrag ur

sittförbehövslängreinteUppgifterförslag:Utredningens som
dagigällergallringbestämmelsergallras. De somskalländamål om

angivnasärskiltmeduppgifterolikaförheltäckande typer avgörs
uppgiftlängehurfallvissaIfem år.till enfrån angesgallringstider ett

harBestämmelsernaskall ske.gallringfallvissai närochbevarasskall
harvadochfrågauppgift det är somvilkentill omtyphär anpassats av

isamlasBestämmelserna ettpraktiskt.ochnödvändigtsigvisat vara
vägtrañkregister.förordningenkapitel isärskilt om

uppgifterdeomfattaprincipfår i somvägtrañkregistretutdragEtt ur
Uppgiftersekretess.skyddasinteuppgifternaregistrerade, avfinns om

med hänsynskallnamnteckningochkörkortsbildpersonnummer,om
imed ettnormalt inte tassekretessbestämmelserföreslagnatill

registerutdrag.
yrkestrafik-ochkörkorts-registeruppgifterVissa avsersom

s.k.tid,vissefterutdragmed i ettinteskall enregistreringen tas
rehabilitering.

uppgiftersådanamedbefattningtagithartjänstenidenOm som
skall hanoriktigauppgifterna ärmisstänker attlämnatshar utsom

till VV.detanmälagenast

uppdragUtredningens16.1

insamlandetförförutsättningarna avmedsambandNära
skalluppgifternautsträckningvilkenifråganharregisteruppgifter om
inomharUtredningen atttidsrymd.vilkenunderfallsåoch ibevaras

gallringochbevarandefrågor avbehandlauppdragetför omramen
6.utredningsdirektivenregistrenuppgifter i s.
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16.2 Bevarande och gallring av

registeruppgifter
16.2.1 Om arkivförfattningama m.m.

Bestämmelser bevarande uppgifter i myndighetersom och vissaav
andra arkiv arkivmyndighetemasamtorgans finns i arkivlagenom
1990:782 och arkivförordningen 1991:446.

Arkivlagen föreskriver huvudregel allmänna handlingarattsom
skall bevaras. För personuppgifter i register regleras särskildasom av
registerförfattningar principenär regel i stället den omvända,som
nämligen uppgifterna skallatt gallras efter bestämd tid, det inteen om
finns någon uttrycklig bestämmelse i den särskilda författningen, eller i

bestämmelse meddeladär med stöden denna,som uppgiftenattav
skall bevaras. Detta framgår förarbetena till arkivlagen,av prop.
1989/90:72 Arkiv 50 f..m.m.

I nämnda proposition behandlas frågan gallring. Enom
utgångspunkt gallringär att praktiskutgör nödvändighet. Gallringenen
syftar till arkiven inte skallatt handlingartyngas baraav utgörsom en
dubblering sådan information bättre kan sökasav i arkivsom ett annat
eller har informationsvärdeett markantsom begränsatär i tiden.somi

Arkivlagen

En myndighets arkiv bildas de allmänna handlingarna frånav
myndighetens verksamhet och sådana handlingar i 2 kap. 9 §som avses
tryckfrihetsförordningen, TF, och myndigheten beslutar skallsom tas

hand för arkivering. Upptagningar förom automatisk databehandling
tillgängliga förär flera myndigheter, såsom de däratt allmännautgör

handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos dessa myndigheter, ien av
första hand den myndighet för huvuddelensom svarar av
upptagningen, l §arkivlagen.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att
de tillgodoser

rätten del allmännaatt handlingar,ta av
behovet information för rättskipningen och förvaltningen,av och
forskningens behov 3 §.

Varje myndighet skall för vården sitt arkiv, intesvara av om en
arkivmyndighet med stöd 9 § har övertagit detta 4 §.av ansvar

I arkivvården ingår myndigheten skallatt gallra arkivet 6 §.
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arkivmaterial frånövertagitarkivmyndighet har annanenNär en
arkiv-tillmaterialetdetförhelaövergår ansvaretmyndighet

§.myndigheten 9
Vidgallras.fårhandlingarallmännauttryckligen att10§I sägs

kulturarvetdelarkiven utgörbeaktasalltiddock attskall avgallring en
ändamåldetillgodoseskall kunnaåterstårarkivmaterialdetoch att som

vissagallringbestämmelseravvikandefinns avdetOm omanges.som
gäller dessaförordningellerlagnågonihandlingarallmänna annan

bestämmelser.

Arkivförordnin gen

ocharkivsådanabestämmelser1991:446arkivförordningen omI ges
arkivmyndigheter ärStatligaarkivlagen.iarkivmyndigheter avsessom

föreskriftermeddelafårRiksarkivet8 §.landsarkivenochRiksarkivet
särskildameddelaRiksarkivetfårsaknasföreskrifterOmgallring.om

§.12gallringbeslut om
utfärdardetinnanDatainspektionenmedsamrådaskallRiksarkivet

beslutfattarRiksarkivetgäller när omgallringsföreskrifter. Detsamma
§.13personregistergallring rörsom

enlighetiendasthandlingarallmännagallrafårmyndigheterStatliga
särskildainteRiksarkivet,beslutellerföreskrifter ommed av

§.14förordningelleri lagfinnsgallringsföreskrifter

statligaarkiv hosrådallmännaochföreskrifterRiksarkivets om
myndigheter

arkivförordningenoch 1612stöd ll,medharRiksarkivet av
statligahosarkivrådallmännaochföreskriftermeddelat om

1991:1.RA-FSmyndigheter,
förstöringräknasföreskrifterna av§kap. l somEnligt 2

fysisktdatabäraretillöverförandehandlingar/uppgifter även annan
medföröverföringenhandlingar/uppgifterförunderlag om

infonnationsförlust,- informationssammanställningar,möjligaförlust av-
ellersökmöjligheter,förlust av- autenticitet.informationensfastställamöjligheten attförlust av- myndighetför attmöjligtföreskrifternämndaenligt endetdagI är

gallringförtidpunktenADB-register närävenfrånuppgifter ettbevara
gallrasskalluppgifterFöreskrifter attpasserad.uppgifterna omärav
påförsförst ettde överintenämligen atthindrartidpunktvissvid en
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medium och lagras ställepå något i registretannat änannat av
myndigheten. Att uppgiñema handlingarna, enligt nuvarande lydelse

arkivlagen skall gallras innebär visserligen de skall förstöras seattav
1989/90:72 39-40. Förstöring behöver dock inte betydat.ex. prop. s.

uppgiften utplånas fysiskt så den inte kan återfinnas.att rent att
Personuppgifter i ADB-register kan alltså förstördaett anses

gallrade de förs till mikrofilm innan datamediet t.ex.överom en
diskett raderas eller utplånas, möjligheter till informations-om
sammanställningar eller söka i materialet förloradegått i och medatt
överföringen.

Personuppgiftslagens bestämmelser bevarande och gallringom

Bland de grundläggande krav ställs på behandlingensom av
personuppgifter i första stycket i9 § personuppgiftslagenanges
1998:204, PUL, personuppgifter inte skall bevaras längre tidatt än
vad nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.ärsom

bestämmelsensI andra stycke personuppgifter får bevarassägs, att
för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid

i första stycket Personuppgifterna får dock i sådana fallän sagtssom
inte bevaras under längre tid vad behövs för dessa ändamål.änen som

Enligt fjärde9§ stycket får personuppgifter behandlas försom
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål användas för vidtaatt
åtgärder i fråga den registrerade bara den registrerade harom om
lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den
registrerades vitala intressen.

Enligt 8 andra stycket hindrar§ lag inte nämndasamma nu
bestämmelser myndighet arkiverar och bevarar allmännaatt en
handlingar eller arkivmaterial hand arkivmyndighet.att tas om av en
Bestämmelsen i fjärde inte9 § stycket gäller för myndighetsen
användning personuppgifter handlingar.i allmännaav

16.2.2 Bestämmelser igallring nuvarandeom

trafikförfattningar

Allmänt

författningarDe reglerar de nuvarande trafikregistren anvisar i visssom
utsträckning de registrerade uppgifterna skall bort registren.när tas ur
Enligt 71 tredje§ stycket bilregisterkungörelsen 1972:599, BRK,
gäller, sedan år förflutit från fordondet har avregistreratsatt ett ettatt
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uppgifterfordonetuppgifter rör utomallaregistretfår föraVV somur
registrerings-modellkod,färg,chassinummer, motomummer,om

registretförasuppgifterna fårsistnämndaårsmodell. Deoch urnummer
avregistreringen.frånförflutitfem år harsedan

idirektregistrering1988:1108förordningenEnligt 7 § om
år.under tvåbevarasregistreringenförunderlagetskallbilregistret

detikörkortuppgifterGallringsbestämmelser rör omsom
körkortsförordningenibådefinnskörkortsregistretnuvarande

rättsväsendets1970:517kungörelsenoch iKKF,1998:980, om
delsreglerasKKFIRI-förordningen.s.k.deninformationssystem,
delsskall ske,dettaochregistret närskall gallrasuppgiftervilka ursom

skallinteregistret,ifinnsfortfarandedeuppgiftervilka atttrotssom,
Bestämmelserrehabilitering.s.k.tid,vissefterregisterutdragivisas ett

nedan.vidareKKF,§14i kap.finns 7rehabilitering seom
mellan tvågallringstider-olikagällerKKF12-15kap.Enligt 7

Uppgifter iregisteruppgifter.olikaföråroch fem typer av-
innehavarekörkortshavare,inte ärnågon avkörkortsregistret somom

skallliknandeochluftfartscertifikatinnehavareellertraktorkort av
fördesuppgiftendendetfrån senastefem årunder attregistretibevaras
dagenfem år frånunderbrott,uppgifti frågaeller,registretiin omom

registreringen.föranlettharmotsvarandeellerför den dom som
lagenenligtomhändertagandeanmälangälleruppgiftenOm omen

denfårberusadeomhändertagande m.m.personer1976:511 avom
registret.in ifördesdendetfråntvå åri högst attbevarasdock

uppgifternaskallavlidit,harregistrerad omfinnsnågonNär som
utgåhonom snarast.

skallframställtsregisterblad harkörkortsregistreti attUppgifter
ellerdomdenfördagenfrånförflutitharfem årgallras närut

§.12kap.7registreringenföranlettharmotsvarande som
gallringbestämmelseralltsåÄven innehåller avRI-förordningen om

stycketandra§Enligt 21körkortsregistret.ifinnsi daguppgifter som
mediummaskinläsbartRPS,Rikspolisstyrelsen,skallförordningen

belastnings-dvs.KKF§4kap.i 7uppgifterbevara avsessom -
ellerdomendetfrånårfem attunderbrottuppgifter avsersom -

godkändes.föreläggandetellermeddeladesbeslutet
1979:785förordningen§i 8gallringsbestämmelsen omEnligt

yrkesmässigtilltillstånduppgifterna ettskallyrkestrañkregister om
tillståndet hardetfrånförflutit attharfem årsedantrafik gallras ut

gälla.upphört att
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Vissa brister nuvarandei system

Från de tillämpande myndigheterna, dvs. VV och länsstyrelserna, har
pekats på vissa brister vad regleringen gallring respektiveavser av
rehabilitering. Exempelvis saknas det gallringsfrister för vissa
uppgifter. Detta gäller för anmälan enligt kap.10 2 § körkortslagenen
1998:488, KKL, dvs. anmälan från läkare körkortshavarenatten om

olämplig innehaär körkort. Detta medför uppgiftenatt anmälanatt om
ligger kvar i registret under obegränsad tid. Detsamma gäller fören
uppgift bevakningsvillkor för läkarintyg.om

Gallringsfrister saknas också för viss negativ information om
körkortshavare, såsom avslagsbeslut i samband med körkortstillstånd
eller ansökan har avvisats.att en

överväganden16.2.3 och förslag

Myndigheterna rättsligt förpliktade bevaraär allmänna handlingaratt
och bevarandet också uppgift allmäntär intresse. Arkivlagenen av
föreskriver huvudregel allmänna handlingar skall bevaras.att Försom
uppgifter behandlas automatiserat principen regel iär ställetsom som
den omvända, nämligen uppgifter skall gallras efter bestämdatt tid.en
Av följerPUL personuppgifter skall gallras deatt inte längrenär
behövs för sitt ändamål. Detta hindrar dock inte uppgifterna bevarasatt
längre i enlighet med arkivlagens bestämmelser och utifrån vissa
fastslagna principer.

En utgångspunkt särskilt känsliga uppgifterär skall fåattannan
förekomma i personregister endast under begränsad tidett och deatten

Ävendärefter skall gallras. för registeruppgifter i och för sig intesom
sådan bör finnasär reglernatur gallringnärav som anger av

uppgifterna skall ske. Följden skulle bli ohanterligtsnart attannars en
mängd registeruppgifter samlas.stor

Inför den fortsatta framställningen vill vi stryka under viatt
använder begreppet gallring i den betydelse beskrivitssom ovan,
nämligen uppgift gallrad förstörd möjligheternaatt tillen anses om
sammanställning infonnationen eller till sökning därigenom gåttav
förlorad, uppgifterna försäven till databärare.överom en annan

En avvägning måste ske för bestämma och huratt närnoggrann stor
del registeruppgiftema Åskall gallras vid varje tillfälle.av som ena
sidan kan alltför omfattande gallring få till följd det inte kommeratten

finnas tillräckligt material föratt undersökningar eller utvärderingar av
Åolika slag. andra sidan kan alltför begränsad gallring medföra atten

känsliga uppgifter eller mängder uppgifter istora onödan.sparas
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betydelse, intedärförgallring storoch ärbevarande avFöreskrifter om
integritet.enskildesdenförskyddetutformningenvidminst av

uppgiftervissavarierandevägtrafikregistret äruppgifter iArten -av
inteuppgifterandraintegritetskänslig ärart, sompersonuppgifterär av

integriteten.vadneutralaoch ärnågon avsertillknytaskan somperson
andramedansnabbt, typerrelativtrelevanssinförloraruppgifterVissa

tid.långunderbetydelseuppgifter är avav
huvudregel, iPUL:smedenlighet enidet,Vi attanser

innehållerdelartillregisteravseende ettregisterförfattning som
dessaföreskrivas attmåstepersonuppgifter,integritetskänsliga

ändamål.sittförbehövslängrede integallrasskall närpersonuppgifter
sinskydd förbehovregistreradesdetill avhänsynenochRespekten

tala ikanomständigheterAndratungt.motiv vägerintegritet är som
härvidbeakta äromständighet attviktigEnriktning.motsatt

registerföringen.ikontinuiteten
framgåuttryckligenvägtrafikregister enlagendärförbörDet omav

sittförbehövslängreinteuppgifterinnebördhuvudregel att somav
gallrasskalluppgiftföreskrift attEngallras.skall enändamål om
hållnaallmäntregistret. Dennafrånbortskalldenalltid tasinnebär att

förordningenibestämmelsersärskilda ommedkompletterasregel
uppgiftvarjelängehur typdetalji avvägtrafikregister angermerasom

bevaras.skall
uppgifterfordonsregistreringen att avsersomförgällerdagI
registreringsnummermodellkod,färg,chassinummer, motomummer,

harfordondetefter ettår attfemibevarasskallårsmodelloch
tillsakiändring överförsbestämmelsen utanDenavregistrerats.

ochfordonÖvriga uppgiftervägtrafikregister. omförordningen om
harfordondetefter att ettåriskall bevaras ettfordonsägare
därregistrering,tillfälliguppgiftergäller ävenDettaavregistrerats. om

funnitintenämligenVi harlandet.försfallvissai utfordonet ur
gallringsfrist.kortarefall hasådanaianledning att en

finnasmånmöjligasteibörkörkortsregisteruppgifterÄven för
tiden,nuvarandedenföreslårVi attgallringsbestämmelser.enhetliga

generellfall, f°ar ägaangivnauttryckligtvissaigällerfem år, som
tidsrymden motsvararochtillämpalättregel attsådan ärEngiltighet.

påkörkortåterkallelseexempelvis avärenden röripraxisrådande som
praktiskadenockså iharmissbruk Detbrottslighet,grund osv.av

lämplig. Denintegallringstid ärkortaresigvisat atttillämpningen en
körkorts-den inte ärfem år rörgallringsfristen somallmänna som

medsambandiavslagsbeslutennämndadeomfattar ävenhavare ovan
ansökan.avvisabeslutochkörkortstillstånd attett enansökan omen

fortfarande ärdenförföreslåsgallringsfrist somenhetligaSamma
omhändertagitsharkörkortshavareUppgiften attkörkortshavare. en
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enligt lagen omhändertagande berusade LOB,om får i dagav personer,
bevaras högst två år från det anmälan fördes iatt registret, kap.7
12 § KKF. Vi har från länsstyrelsehåll uppmärksammats att
tvåårsfristen i vissa fall för kort förär riktigtatt bedömaett sätt
körkortshavarens eventuella missbruk eller misskötsamhet. Vi föreslår
därför sådana uppgifteratt i fortsättningen skall gallras efter fem år.

I dag saknas gallringsfrist för uppgifter anmälan frånsom avser
läkare eller polismyndighet i vissa fall. Gallringsfristen fem år bör gälla

sådanaäven anmälningar. Samma frist bör gälla uppgifteräven om
utländska avgöranden, enligt KKLzs bestämmelser likställs medsom
svenska avgöranden.

När någon finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna,som
liksom i dag, föras registret.snarast ur

För uppgifter avseende yrkestrafikregistreringen, dvs. uppgifter om
innehavare trafiktillstånd,ett taxiförarlegitimation ellerav en ett
tillstånd till biluthyrning uppgifter någonsamt om annan person som
har registrerats enligt yrkestrafik- eller biluthymingsförfattningama,
gäller i dag generell gallringstid fem år från deten tillståndatt ettom
eller legitimation har upphört gälla. Den tidsrymdenen att har visat sig
väl avvägd och bör tillämpas i fortsättningen.även

Som framgått i det föregående saknas helt författningsreglering för
registreringen felparkeringsavgzfer. Vi föreslår i detta betänkandeav

den delenävenatt VV:s registerstruktur skall integreradutgöraav en
del vägtrafikregistret. I särskild bilaga 4 till förordningenav en anges
vilka uppgifter utfärdade parkeringsanmärkningar skallom m.m. som
föras in i registret. Vi har från VV inhämtat uppgifter betaldaatt om
anmärkningar i dag bevaras under år och de däreftertrem.m. att
gallras. Vi den ordningen lämplig.att Uppgifteräranser om en
parkeringsanmärkning bör därför bevaras i vägtrafikregistret i årtre
efter det betalning har kommitatt till Vägverket. Jämför 3 kap. 4 §
förslaget till förordning vägtrafikregister.om

Med stöd bemyndigande meddela verkställighetsföreskrifterattav
kan VV vid behov föreskriva detaljerade bestämmelsermer av
administrativ rörande gallring uppgifter.art av

16.3 Erhållande utdrag registrenav ur

16.3.1 Allmänt

Den registrerade själv, allmänheten och andra myndigheter denän som
för register kan haett berättigat intresseett del deatt taav av
registrerade uppgifterna. Offentlighetsprincipen härvid utgångs-är
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hosochför attallmän rättfinnsdvs. det enpunkten, varen
allmännahandlingardel ärlikställdaochmyndigheter ta somavorgan

iBegränsningarsekretess.förföremålinteoch ärsom
1980:100,sekretesslagenireglerasoffentlighetsprincipen närmare

jfrTFkap.2kompletterarbestämmelser ovaninnehåller somsom
m.m..integritetfrågoravsnitt 6 om

stödmedlaglig rätt attnågonintedock avfinnsDet
frånuppgifterellerhandlingardelfå enoffentlighetsprincipen ta av

förmediumnågotpåutlämnandedvs.form,elektroniskmyndighet i
magnetband,blanketter,läsbaraoptisktdatabehandlingautomatisk -

undantaget.läsbart,något ärellerdisketter annat pappersom
omfattaoffentlighetsprincipenlåtamöjligheterna attFör överatt se

automatiseradhjälpmedlagradehandlingar ärallmänna aväven som
kommittétillsättabeslutat1998under årregeringen enbehandling har
allmännabestämmelsernaöversyn omuppgiftmed göraatt aven

iIT-tillämpningoffentlighetsprincipensochoffentlighethandlingars
och IT översynOffentlighetsprincipen samt av1998:32dir.samhället

m.m..sekretesslagen
all-delreglerade tatvå sätt attlängesådärför avfinns ännuDet

myndigheten 2hosdirektantingenuppgifter,ellerhandlingarmänna
13 TF.kap. §avskrift 2ellerkopiafåellerTF att§kap. 12 engenom

enskilde begäradenkan ettregisteriuppgifterdel ettFör att ta av
enligt denskullepersonregisterutdrag ettEttutdrag registret. urur

undantagvissamed101973:289,datalagengällandetidigare
bestämmelserÄven innehållerPULenskild.begäranpålämnas enav

tillinformationendastbestämmelserdessainformation, avsermenom
självmantlämnasskallinformationViss av23-26 §§.registrerade,den

in.samlasuppgifternamyndigheten närpersonuppgiftsansvarigaden
ochtillskyldighet att sommyndigheten envarharDärutöver en

personuppgifterbeskedlämnaår somgångdetansöker omperenom
detpåden sättetfrånUndantageller inte.behandlassökandedenrör

ochsekretessvidfinnsinfonnationsskyldighetenuttryckta
informationenhurförintedock sättetLagentystnadsplikt, 27 anger

skall lämnas.
begäraoch utför attomfattar rättenbestämmelser enNågra varsom

inte.finnsuppgifterellerhandlingar
änannatregisterutdragförgäller avserVad somursom

Iförfattningama.nämndadeihellerintepersonuppgifter anges
direktinteuppgiftermängdfinnaskommer somvägtrañkregistret att en

därför inteochtill somansesknytasindirekt kan someller personen
personuppgifter.
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16.3.2 Bestämmelser iutdrag nuvarandeom

vägtraflkförfattningar
Allmänt

Förutsättningarna för få del de uppgifteratt finnsta i respektiveav som
trañkregister framgår i dag endast delvis de författningarav som
reglerar dessa register.

I BRK saknas sådana bestämmelser för uppgifterna i det nuvarande
bilregistret. Vid begäran uppgifter fungerar i dag ien systemetom
praktiken så, VV efter begäran skriftligenatt eller telefonen per- -
sänder utdrag bilregistretett eller via telefax. I utdraget,postur per ett
s.k. 10 §-utdrag, i princip med de uppgiftertas finns registrerade.som
Vissa registeruppgifter dock inte med, exempelvistas vissa koder för
internt bruk.

Bestämmelser utdrag det nuvarande körkortsregistret finns iom ur
7 kap. 13 § KKF. Dessa bestämmelser utgår från att
belastningsuppgifter rörande brott från RPS register tillförs
körkortsregistret. ochI med RPS registerstrukturatt införs kommernya
några sådana uppgifter inte längre finnas i körkortsregistreringenatt se

avsnittnärmare 14 registerinnehållet och avsnitt 15 RPSom om
registerstruktur. Bestämmelserna i dag under vilkaanger
förutsättningar belastningsuppgifter skall med i utdraget, dvs.tas vilka
myndigheter har begära sådanarätt uppgifter.att Den rättensom
tillkommer denäven registreringensom avser.

begäranEn utdrag hos belastningsuppgifterRPSgörsom om som
brott skall med i utdraget och i fall hostas länsstyrelsenavser annat

7 kap. 13 första§ stycket.
Ett utdrag yrkestrafikregistret får, enligt 6 § förordningenur

1985:785 yrkestrafikregister, innehålla de uppgifter enligt 3 §om som
förs in i registret. Ett sådant utdrag begärs hos prövningsmyndigheten.

Det saknas särskilda bestämmelser utdrag för registeruppgifterom
felparkeringsavgifterrör och utfärdade parkeringsanmärkningar.som

Rehabilitering

kap.I 7 KKF regleras förutom gallring vilka uppgifter detrots attsom,
fortfarande finns i registret, inte skall visas i registerutdrag efter vissett
tid, s.k. rehabilitering. I utdrag körkortsregistret skallett enligtur
7kap. 14 § KKF inte med uppgifter bl.a.tas återkallelse,rörsom
spärrtid och anmälan från läkare körkortshavaren olämpligatt är attom
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beslutetfrånförflutitharårfemsedanfalletdettakörkort ärinneha -
förhållanden.nämndaunderrättelseneller om

medregisterutdragdock idet ettbegärsjälvenskilde tasdenNär
KKF.och 1413kap.uppgifter, 7samtliga

Överväganden förslagochl6.3.3

Allmänt

tillgänglighetenfrågai avvårtförUtgångspunkten omresonemang
tillvägtrafikregistret störstaiuppgifternaregisteruppgiftema är att

offentlighetsprincipenskonstaterat attharVioffentliga.delen är ovan
tryckfrihetslagstiftningensprimärtomfattning styrsreella av

handlingarallmännabegreppetinomvadbestämmelser rymssomom
sekretesslagen.ibegränsningarsekundärtochuppgifter av

förordningentillbilagordet iavsnitt 14 omjfr attföreslårVi ovan
ochskalluppgiftervilkaskalluttömmande somvägtrafikregister anges

begärasprincipiocksåkanuppgifterDessaregistret.iinförasfår
skyddarsekretessbestämmelserfinnsintedet sommånidenutlärnnade,

uppgifterna.
författningsmässigmedkompletterasbörbestämmelser enDessa

ellerfall VVförekommandeidvs.myndigheten,tillinstruktion
uppgifterna.begärdadelämnautdragi utlänsstyrelse, ettatt

registerdelarnaolikadeförUtdrag

uppgifterinnehållerfordonsregisterdel avvägtrafikegistretsiUppgifter
fordonsregistreringenutdragEttintegritetskänslig avserföga art. som

registret,iinförtsharuppgifterinnehålla deprincipdärför i somkan
uppgiftergäller avsersomDetsammaundantaget.personnummer

vårtuttryck itillkommerfelparkeringsavgifter. Dettaregistrering av
VV.hosi dag,liksombegärs,utdragSådanaförfattningsförslag.

ellerfordonutdraget enetthärvid attförutsätts avserDet
utdragmotsvarande ettsätt omPå avserparkeringsanmärkning osv.

tillståndeller ett osv.yrkestrafikregistreringen personellerkörkorts- en
registerutdragbehandlarbestämmelsernanuvarande somDe

förordningentillförs omöverkörkortsregistreringenavseende
vissabeträffandefinnsbegränsningarDevägtrafikregister. nusom

vadtilljusterasuppgifterintegritetskänsligamindreellertyper merav
förasskallhuvud tagetuppgifter övervilkabeträffandeföreslårvi som

iindelaskanregisteruppgifter14. Dessaavsnittjfrregistretiin
s.k.Debelastningsuppgifter.ochkörkortsuppgifteridentitetsuppgifter,



474 Bevarande och gallring utdrag registren SOU 1998: 162ur

sekretessbrytande bestämmelserna registerutdrag i dagom som
återfinns i KKF förs till förordningenöver vägtrafikregister. Deom
uppgifter undantas vid begäran utdragsom ären om personnummer
och i förekommande fall körkortsbild och namnteckning jfr avsnitt
6 ovan.

I utdrag innehållerett uppgifter körkortsregistreringen fårsom om
sådana uppgifter benämns belastningsuppgifter liksom i dagsom tas
med endast utdraget har begärts den registrerade själv ellerom av av
vissa särskilt angivna domstolar och myndigheter, nämligen
Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagannyndighet, Rikspolis-
styrelsen, polismyndighet, frivårdsmyndighet, övervakningsnämnd,
Datainspektionen eller Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverket.
Detsamma gäller någon myndighet, denna behöver uppgifterannan om
för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna
inte röjs så skada uppkommer for denatt enskilde.

Enligt bestämmelsen s.k. rehabilitering skall vissaom
registeruppgifter inte med sedan fem år har förflutittas från beslutet
eller underrättelsen. Det fråga uppgifterär återkallelse,rör ettom som
beslut utländskt körkort inteatt ett giltigt i Sverige,är beslutett om
utbyte utländskt körkortett med stöd kap.6 6 § KKL, späntid,av av
omhändertagande, varning, anmälan enligt 9 eller 10 KKF samt
anmälan enligt 10 kap. §2 KKL. Den begränsningen gäller dock inte

den registrerade själv eller vissa de uppräknadeom av ovan
myndigheterna, nämligen Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern,
RPS eller DI har begärt fullständiga uppgifter för särskilt fall.ett

Liksom beträffande övriga bestämmelser uppgifter irörsom
yrkestrafikdelen vägtrafikregistret har vi bestämmelsernaanpassatav

registerutdrag till de gäller körkortssidan. Ett utdragom som som
yrkestrañkregistreringen får alltså i princip innehålla de uppgifteravser
har förts in i registret undantaget. Vissasom personnummer-

begränsningar dockgörs här. frågaIäven utlämnandeom av
belastningsuppgifter får sådana med endast utdraget har begärtstas om

den registrerade själv eller sådan myndighetav angettsav en som ovan.
Rehabiliteringsbestämmelsema för utdrag avseende körkorts-

registreringen tillämpliga beträffandegörs yrkestrafikuppgifter,även
både sådana gäller tillstånd och taxiförarlegitimation. Tidsgränsensom
bestäms här till femäven år från beslutet eller underrättelsen.

De uppgifter inte skall med i utdraget återkallelse,tas rörsom
ogiltighetstid och varning, beträffande uppgiftsamt om
taxiförarlegitimation omhändertagandeäven legitimationen.av

Liksom på körkortssidan föreslår vi den nämnda begränsningenatt
inte skall gälla den registrerade själv eller deom en av ovan
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föruppgifterfullständiga ettbegärtharmyndigheternauppräknade
särskilt fall.

yrkestrañkregistre-respektivekörkorts-avseenderegisterutdragEtt
kanbegärananmärkashärkan attlänsstyrelse. Detbegärs hosringen

tillskervanligendethelst,länsstyrelse äventill vilkenställas omsom
denrespektivefolkbokfördkörkortshavarendär ärlänsstyrelse somden

biluthyrning.ellertrafikyrkesmässigtilltillståndbeviljathar ett

Övriga bestämmelser

befattningtagithartjänstenidenKKFenligtgällerdag attI somom
misstänkerkörkortsregistret attfrånlämnatsharuppgifter utmed som

myndighettill denanmäla detskall hanoriktiga, genastuppgifterna är
bestämmelse häromföreslårViVV.nämligen attregistret,för ensom

förgiltighetmed allmänvägtrañkregisterförordningenin itas om
registeruppgifter.samtliga typer av

uttryckligen attbestämmelseslutligenföreslår angerVi somen
tillanslutnadatakommunicering ärförmyndighetervissa som

belastnings-någonbeskedfåkandärigenomvägtrañkregistret om
i registret.finnsinteelleruppgift finns
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genomgående krävasskallDethuvuddrag:iförslagUtredningens
brottfrågaioaktsarnhet motelleruppsåtrekvisitsubjektivt om

vägtrafikregisterområdet.påbestämmelserna
devid brottgälla motdag böristraffskala änvidareEn

hänsynMedregistreringsplikten.bestämmelsernagrundläggande om
fall därfrågaiexempelvisöverträdelsernaallvarligare omtill de -

åsidosätterfordonfleraellermedsystematiskt ettnågon
verksamhetyrkesmässigiiblandområdet,påbestämmelserna -

övrigaFörstraffskalan.iingåmånaderhögstfängelseföreslås sex
penningböter.ellerböterutdömasöverträdelser bör

bestäm-överträdelsevidmöjlighetfåföreslås att avPolisman
saluvagnsskyltama.omhändertasaluvagnsregistreringmelserna om

avkriminali-fordonbeträffandeägarbyteanmälaUnderlåtenhet att

seras.
vägtrañkregisterområdet ut.mönstraspåtillämpningVitesinstitutets

uppdragUtredningens17.1

innehållerbehandlaharvirättsområdet attinomförfattningarDe som
författnings-Översynen samladedenstraffbestämmelser.särskilda av

dessagenomgånginnefattarvägtrafikregistreringen avförmaterian en
angivandetkravetbeaktasärskiltdärvid avhar attVibestämmelser.

jämförstraffbestämmelsernairekvisitsubjektivtett -
SFSBrB,brottsbalken,§kap. 2till 1övergångsbestämmelsema

7.utredningenfördirektiven1994:458 s.
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17.2 Gällande straffbestämmelser

17.2.1 Inledning

Straffbestämmelser inom vägtrafikregisterområdet i förekommer istort
huvudsak beträffande förfarandet rörande fordonsregistreringen och
finns följaktligen ibilregisterkungörelsen, 1972:599, BRK. Påföljden

i princip bötesstraffutgörs penningböter. När det gäller förav ansvar
överträdelser behörigheten förarör fordon eller innehaattsom att
tillstånd till yrkesmässig trafik återfinns dessa bestämmelser i de
författningar reglerar det materiella förfarandet på respektivesom
område, dvs. körkorts- och yrkestrafikförfattningarna.

17.2.2 Bötesstraff

Enligt 87 § BRK döms till penningböterägaren fordonet brukas iom
strid bestämmelser registreringsplikten,mot bestämmelserom attom
fordon skall försett med registreringsskylt eller saluvagnsskylt ochvara
bestämmelser avställning. Om visar han gjortägaren vadattom som
ankommit på honom för hindra fordonet brukades,att hanatt dockär
fri från Bestämmelserna gäller föraren, hanäven kände tillansvar. om
eller bort känna till fordonet inte fick brukas.att

Ansvar utkrävs den brukar någon fordon lovav utansom annans
och den innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tidav som
eller för bestämd tid understiger år och har befogenhetetten som att
bestämma förare fordonet eller anlitar någon förareom änav annan
den harägaren 88utsett,

Böter föreskrivet förär den vid ansökan eller anmälan enligtsom en
BRK uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktig uppgift. Dettaav en
gäller dock inte förfarandet straffbelagt iBrB,är exempelvis såsomom
förfalskningsbrott enligt kap.14 BrB. Bestämmelserna finns i 89 §
BRK.

90I § BRK finns rad straffbestämmelser. Till penningböter dömsen
den uppsåtligen eller oaktsamhet inte medför vissa handlingarsom av
vid färd. Det gäller fordonets registreringsbevis, bevis avställning,om
kör-tillstånd eller bevis avtalad tid. Detsamma gäller de nämndaom om
handlingarna inte på tillsägelse visas för bilinspektör ellerupp en en
polisman. Påföljden likaledes penningböterär sådan handlingom en
vid uppvisandet inte i sådant skick denär kan läsas svårighet.att utan
Detsamma gäller den inte håller fordonets registreringsskylt isom
sådant skick den kan avläsas lätt eller under färdatt placerar last eller

så skylten inte gårannat avläsa, denatt inte fastatt sätter ettsom
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fallförekommandeeller iregistreringsskyltenkontrollmärke påerhållet
plats pådärför avseddpåmiljöklassmärke etterhålletfastinte sätter ett

fordon.tungt
uppsåtligendenBRKenligt §90 ävendömspenningböterTill som

till VVförvärvet görvecka fråninomoaktsamhet inte eneller enav
underlåterellergåttfordon hartill överäganderättenanmälan ettattom

tecknatstrafikförsäkring harbevisinbehövs, attdet ett omatt, geom
underlåterfallförekommandeigäller denfordonet. Detsammaför som

fordon.föranvändningssättändrat ettanmälaatt
överlåtitsfordon haranmälaskyldigheten ettattgällerdet attNär

ochförutvarande ärägarebådesåtillvidaventilfinns att nyomen
denuppgifterriktiga ärlämnardemochanmälanskyldig göraatt en av

fri frånandre ansvar.
BRK. I§finns i 92delegerats.k. ägaransvarBestämmelser om

tillämpaskommunellerbrukaseller statenfordonfråga ägs avsomom
påfordonbrukareellerför ägarebestämmelserna avansvarom

honompåvadgjortdenneHarförman.förarens somnärmaste
pålikvälförseelseskerochförseelseförebyggaförankommer att

tillämpasvållande,elleråtgärdöverordnadsgrund enav
överordnade.denbrukare påellerförbestämmelserna ägareansvarom

ellerdödsbooskiftatbrukasellerfordonfråga ägsI avsomom
demellerdenbestämmelsernatillämpas somkonkursbo ansvarom

brukasellerfordon ägsfrågaIföreträda boet. avhar somrätt att om
sådanellerstiftelseellersamfundellerförening annanbolag, annat

demellerdenbestämmelserna somtillämpasinrättning ansvarom
på begäranVVOminrättningen.ellersamfundetföreträdahar rätt att

bärarevissgodtagitharinrättningenellersamfundet sompersonenav
påansvarsbestämmelsematillämpasbrukaresellerägares ansvar,av

exportvagnskungörelseniocksåfinnsStraffbestämmelserdenne.
1973:766kungörelsen1972:601turistvagnskungörelsen1964:39,

ifordon1987:27förordningenoch ifordonförinterimslicens omom
Sverige.vägtrafik iinternationell

färdfortsattHindrandel7.2.3 av

ellerbestämmelser motBRK:sstridiframförs enfordon motOm ett
polismanskallkungörelsen,stödmedmeddelatsföreskrift avsom

förfarapåtagligskekaninte utanfärdfortsatthindra som
olägenhet, 93väsentligellertrafiksäkerheten annan
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17.2.4 Avskyltning

kap.I 6 6 § yrkestrafiklagen 1998:490 har förts särskilden
bestämmelse avskyltning. I propositionen 1997/98:63 Enom
reformerad yrkestrafiklagstiftning bet. 1997/98:TU9, rskr.
1997/98: 192 anfördes härom bl.a. följande s. 120.

Det finns skäl polisen omhändertaatt rätt den gulaattge
taxiskylten för taxi, fordonets inte har tillståndt.ex. ägareom
till taxitrafik eller fordonet anledning inte längreom av annan
skall försett med sådana skyltar. Nu nämnda reglervara om
skyltar bör tills vidare finnas iyrkestrafiklagstiftningen. Vidare
bör i införasBRK straffsanktionerad skyldighet fören
fordonsägaren återlämna gula taxiskyltar innehasatt utansom

fordonet skall försett med sådana.att vara
kanDet påpekas det i 19 § BRK finns bestämmelseratt om

registrerat fordon i princip f°ar brukasatt endastett det ärom
försett med registreringsskyltar. straffbestämmelseEn för
överträdelse denna bestämmelse finns i 87av

17.2.5 Vite

För förmå fordonsägare återlämna registreringsskyltatt elleratten en
saluvagnsskylt i vissa fall kan i dag föreläggaVV vite, 90 § BRK.en a

krävsDet i sådant fall endast underlåtenhet förett VV skall fåatten ren
förelägga vite. Bestämmelserna i lagen 1985:206 viten tillämpasom
beträffande utdömande vitet. innebärDet bl.a. fråganattav om
utdömande förelagt vite länsrätt på ansökanett prövas denav av av
myndighet har utfärdat vitesföreläggandet eller, detta har skettsom om
efter överklagande frågan vitesföreläggande, den myndighetav om av

har denna fråga i första instans.prövat Länsrätten i det län därsom
myndigheten belägen behörig.är är

förmåFör den lagakraftvunnen dom haratt dömts tillsom genom
för underlåtenhet anmälan eller återlämna skylt elleratt göraansvar

märke och därefter underlåter fullgöraäven detta, har VVatt rättsom
förelägga och döma vite, krävsatt 91 Det i det här falletut en

lagakraftvunnen dom på viss underlåtenhet och underlåtenheten en ny
från fordonsägaren innan vite kan föreläggas och dömas ut.

vitesföreläggandeEtt skall riktat till eller flera namngivnavara en
fysiska eller juridiska adressater. Vitesbeloppet skallpersoner
fastställas med hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden och till
övriga omständigheter kan förmå denne följaantas attsom
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adressatendet kanföreläggas,Vite får inte antas attföreläggandet. om
kanföreläggandet. Såföljamöjligheträttsligellersaknar faktisk att

medfordondetöverlåtitharfallet adressaten avsest.ex. somvara om
rättsligellerfaktiskdå intedenne harochföreläggandetänktett

eller fullgöramärkeskylt elleråterlämna annatmöjlighet ettatt somen
föreläggandet avser.

överväganden förslagoch17.3

och BRK88straffbestämmelsema i 87 är,nuvarandeDe som
frånde utgåruppbyggdaså ettframställningen attframgår ovan,av

undgå Dennamöjlighetermed vissaför attstrikt ägaren ansvar.ansvar
trafikförfattningama.iförekommandevanligtvaritkonstruktion har

andrapåutvecklingenmedlinjeemellertid itid harUnder senare
rekvisit uppsåtsubjektivttill krav påövergångsketträttsområden en

bestämmelser,närbesläktadetillhänvisahärVi kanoaktsamhet.eller
ifordonskungörelsenbestämmelser iföljandeoch§exempelvis i 105

förbärande skäl synsättNågra1996:801. ett annatenligt SFSlydelse
detdärförVi föreslårfinns inte.vägtrafikregisterområdet attpå

aktuellahärrekvisit i frågasubjektivtskall krävasgenomgående om
brott.

i dag iinnehållerförfattningaraktuellahäroch övrigaBRK
nonnalfalletiböter kanSådanapåföljd.penningböterallmänhet som
BrB.kap. 3 §25kronorhögst 0002beloppmedådömas ett om

karaktär,allvarligmindrebedömasöverträdelser kanVissa vara av
ellerregistreringsskylt intemedfordonkörasåsom synsettatt somen

för sigi ochbeteenden ärsådanadvs.kontrollmärke, somutan
ellertrafiksäkerhetenförsärskild faranågonstraffvärda inte utgörmen

motiveratregel inteipenningböterstraff ärtrafikanter. Annatandra än
här.

bestämmelsernagrundläggandedegäller brottdetNär mot om
fallallvarligaförekommaemellertiddetkanregistreringsplikten som
fall därfrågaexempelviskanstraff. Dethögremotiverar omvara

bestämmelser-åsidosätterfordoneller fleramedsystematisktnågon ett
sammanhangetdetverksamhet. Iyrkesmässigibland iområdet,påna

saluvagnsregistreringreglernaöverträdelserkan nämnas att omav
bestämmelsernabrottbetraktablir motliksom i dag omatt som

ikörningfaller ocksåHärunderfordon.avställningochregistrering av
fordon.utlandsregistreradegällervadstrid mot omsom

medanbetydelse,underordnadstraffetutdömdafall detvissaI är av
består ibeteendestraffbart attföljdenkännbarai realiteten ettden av

SOU Vägtralikregistrering1618-6121 1998:162
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tillståndet viss verksamhet återkallas.utöva Detta kanatt falletvara
exempelvis vid återkallelse meddelad saluvagnsregistrering.av en

Sammantaget finns det skäl för vidare straffskala i dag vidänen
brott registreringsplikten. Med hänsyn tillmot de allvarligare
överträdelsema bör fängelse ingå i skalan, förslagsvis högst sex
månader. Det bör därvid uppmärksammas konsekvens häravatt ären

ordningsföreläggande inte kan användas föratt ifrågavarande brottnu
48 kap.13 § rättegångsbalken.

För övriga brott i registreringshänseende bör straffet liksom i dag
penningböter.vara

Likaså bör bestämmelse finnas bestämmelsen imotsvararen som
93 § BRK hindrande fortsatt färd.om av

Den grundläggande registreringsplikten regleras i lagenavses om
vägtrañkregister. Med hänsyn härtill fängelsestraffoch då grundlags-
enligt regeringsforrnen kap.8 skall regleras7 § i lag bör straff-även
bestämmelsen avseende brott registreringsplikten i lagen.mot tas

Även bestämmelsen hindrande fortsatt färd bör i lagentasom av
sådan utformning den omfattar såväl brottmen motges en av

registreringsplikten brott föreskrifter har meddelats medmotsom som
stöd lagen.av

I fråga brott bestämmelser kontrollmärken ochmot rörom som
utmärkning fordon kan anmärkas, skyldigheten förattannan av

fordonsägaren förse det fordon registrerat här i landet medatt ärsom
nationalitetsmärke i förekommande fall sanktioneras enligtett utländsk

lagstiftning vid färd med fordonet i andra länder, medan skyldigheten
för i utlandet registrerat fordon vid färd här i landet haett att ett
nationalitetsmärke sanktioneras förordningeni vägtrafikregisterom

kap.16 10 §.
I dag straffsaktioneras underlåtenheten inom vecka anmälaatt atten
fordon har bytt § omfattar90 BRK. Ansvaret såvälett säljareägare,

köpare. Vi främst intresset hög registerkvalitetattsom anser av en
motiverar den underlåtenheten avkriminaliseras. Om underlåten-att
heten inte kriminaliserad bidrar det nämligenär till det bliratt
smidigare i olika situationer felaktigheter upptäckts. Viatt rätta som
föreslår därför avkriminalisering sker.att

Motsvarande skulle kunna läggas kravetpå anmälasynsätt attom
ändrade förhållanden avseende användningen vissa fordon medav
påverkan på deras beskattningsfcirhållanden, exempelvis för traktorer,
motorredskap och kap.lO förslagetl2 § tillterrängvagnar, se
förordning vägtrañkregister. Härvid märka underlåtenär att attom en
anmälan faller under straffansvar enligt fordonsskatteför-även
fattningarna och medför skattetillägg påförs. Vi har därföratt övervägt

föreslå avkriminalisering i fordonsregistreringshänseende.att Moten
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avseende traktorbeskattningenförenklingarbakgrund främst attav
fordons-medsambandikomma skekan översynenatt avm.m.

lämna sådantfrånavstår viovanbeskattningen jfr avsnitt 8 ettatt nu
förslag.

finnasdet bordekommitfrågautredningsarbetet harUnder upp om
situationer, s.k.i vissaskyltaromhändertagandebestämmelser avom

ochfinns i 7978detta slagBestämmelseravskyltning. av
sikte påbestämmelser1988:327. Dessa attfordonsskattelagen tar
betalats.har Iintefordonsskattenbrukasfordon atttrots

förts inhar,yrkestrafiklagstiftningen nämnts enovan,som
allmäntaxiskylt. Någonavseende s.k.avskyltningbestämmelse om

registreringsskyltarhandpolismanförbestämmelse att tarätt omom
dock interegistreringsbestämmelsernavid överträdelser synesav

förmodligenvissa fallockså iskullemöjlighetsådanmotiverad. En
gällerVad däremottillämpningssvårigheter.praktiskakunna leda till

ofta knutna tillöverträdelserförekommandesaluvagnsregistreringen är
tillde lånas utoriktigtanvänds påskyltarna attsättettatt genom

har möjlighetpolismandet motiveratfalldessanågon I attär enannan.
textavsnitt 9.3.6.Jämförskyltarna.omhändertaatt

verketfördes tillfordonsregistreringsfrågoma överhar, sedanVV
förutvecklat någotintejanuari 1996,den l systemlänsstyrelsernafrån

möjlighetbestämmelsernagällandeoch devitesförelägganden omnu
fall.i någotinte tillämpatsharvitefall dömaoch i vissaförelägga utatt

dettaotidsenligt institut påuppfattningenligt vårVitesinstitutet ettär
Vitillämpningen.praktiskasig i denhar visatocksåområde, vilket

bestämmelserna härom mönstrasföreslår därför ut.att
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Avgifter81

frågaiprincipernaallmännahuvuddrag: Deförslag i omUtredningens
frågagälla ibörregister äveninfonnationsuttagför omavgifter ur

vägtrañkregistret.registeruppgifterföravgifter uttag urav
tillvilken VVuppdragsverksamheten,s.k.får i denVV genom

uppgifterbilregistretuppgifter isäljerenskildaoch ommyndigheter
förgrundernavägtrafikregistret,ifordonsägareochfordon anpassa

principerna.nämndadetillprissättningen
enklaresårenodlasbörvägtrañkområdet attpåAvgiftsuttaget

och förtjänsterlikartadeföravgifterOlika sammeskapas.rutiner
slåsbörbetalare samman.

fårregisterhållningsavgiften övervägasbibehållandeFrågan avom
VV.ytterligare inom

produktionskostnad,vissförAvgiften motsvaras enavvara somen
ochregelibör separatregistreringsskyltar, uttasavgift försåsom

schabloniseras.böravgiften
beviljasansökanoberoendeansökningsavgiñ bör tas utEn av om

helaärendesprincipi ettbör motsvaraAvgiftenavslås.eller
handläggning.

isamlasområdetpåverksamheteniavgifter enSamtliga tas utsom
Avgiftervägtrañkområdet.inomavgifter somförordningsärskild om

avgifterliksombilskrotningsförfattningama,ochbilavgas-enligtuttas
nämndadedock inteberörsBilprovning,SvenskAB avtas ut avsom

förslagen.

uppdragUtredningens18.1

avgifter. FörhuvudsakifinansierasRegisterverksamheten genom
registerhållningsavgiftårligfordonsägamabetalarbilregistreringen en

yrkestrañkregistreringen ärrespektivekörkorts-föravgifternamedan
pekas2-3utredningenfördirektivenIkonstruerade sätt.annat

åstadkommamöjligheternaundersöka attbehovetpå attav
närvarandeförbättre änpå sättavgiftskonstruktioner ettsom

kostnader.faktiskaregisterverksamhetensåterspeglar
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Nära samband med avgifterna för registerverksamheten och
registerhållningen har avgifterna för information från registren.uttag av
Dessa avgifter behandlar vi inledningsvis.

I anslutning till våra överväganden avgiñsfrågoma har vi ävenom
funnit anledning den författningsmässigaöveratt regleringense av
avgifterna på vägtrafikområdet.

18.2 Avgifter för informationsuttag
1 8.2. Allmäntl

Avgifterna på vägtrafikens område kan såsom delas iantytts ovan
två från varandra skilda områden. dels frågaDet avgifterär förom

information de fördauttag VV registren, dels fråga avgifterav ur av om
för själva registerhållningen och olika tjänster myndigheterna i detsom
sammanhanget ålagda tillhandahålla.är Beträffande denatt
förstnämnda frågan vill vi framhålla följande.

ÅtgärderregeringensI proposition 1995/96:l25 för bredda ochatt
utveckla användningen informationsteknik, den sk IT-av

slåspropositionen, fast offentlig information skall tillgängligatt göras
också elektroniskt. Samtidigt uttalas enhetliga principer foratt
prissättning offentlig information skall utformas.av

Riksrevisionsverket, RRV, har på regeringens uppdrag beslut den
18 maj 1995, Fi94/293 utarbetat förslag till principer förett
prissättning infonnationstjänster inom den offentliga sektorn. Medav
infonnationstjänster enligt regeringens direktiv till verket,avses,
avgiftsbelagda databaser med elektroniskt lagrade uppgifter.uttag ur

Regeringen pekar på huvudsakliga finansieringskällor för detre
offentliga registren, nämligen anslag, avgifter för registrering i

ochregistret avgifter för registret.uttag ur
Det övergripande målet för tillhandahållande infonnationstj änsterav

bör, enligt regeringen, uppnå effektiv användning denattvara en av
information finns i offentliga databaser. Finansierings- ochsom
prissättningsprincipema får inte motverka detta mål. Priset bör således
inte så högt efterfrågansättas på information blir lägre vadatt än som

samhällsekonomiskt effektivt.är Samtidigt måste beaktas hur ett
eventuellt underskott skall finansieras. Syftet riktlinjerna förär att
prissättningen skall generellt tillämpbara inom den offentligavara
sektorn.

RRV har redovisat uppdraget i Principer för prissättningrapporten
informationstjänster RRV 1995:64. Rapporten omfattarav

överväganden och förslag prissättning avgiftsbelagdarör uttagsom av
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förpraxisochreglerGällande attuppgifter.lagradeelektronisktav
ifrågasätts.inteinformation hartillhandahållaavgiftsfritt
prissättningförprincip uttagenhetligföreslårRRV avatt aven

såvidasektorn,offentligadeninomtillämpasdatabaserinformation ur
grunden förprincipen,föreslagnabeslutas. Deninget angerannat som

beräknasskallavgifternainnebärinformationsuttag, attprissättning av
täcks.distribueraochframställaför uttagenkostnadersamtligaså attatt
teknikvilkenoberoendetillämpaskanprissättningsprincipDenna av

vilkeninformation,överföringen typföranvänds avavsom
frågakundkategori detvilken ärellerinformation om.uttaget avser

statsbudgetenpåeffekternatillförhållandeneutral iprincipenVidare är
kostnadersamtligabudgetarkommunala attrespektive somgenom

täcks.orsakas uttagenav
grund föruttagskostnaden utgörprincipenTillämpningen attav

detmed synsättenligt RRV, överensprissättningen somstämmer,
och USA.EUfrån Norge,dokumentationiredovisas

avgifternaställs påkravinnebär attprissättningsprincip attEn som
täckabidra tillskalluttagskostnaden, attävenförutom enför uttagen,

basverksamhet kan,myndigheternasförkostnadernaandelskälig av
Medsektorn.offentligadeninomgenerellttillämpasinteRRV,menar

enligtåtagandemyndighetenssammanhangi dettabasverksamhet avses
dockprincip kanDennaförfattning.ellerinstruktion varaannan

förlitenriskenförutsättning attärunderenskilt fall atttillämplig i ett
kanverksamhetstatliguppstå. Förskallförlustersamhällsekonomiska

beslutafallsärskilt ettvarje attiprövningefterregeringen om
prissättningenförgrund uttagtillliggaskallbidragskrav avav

databaser.uppgifter ur
omständighetersärskildakanprissättningssituationenskildI en

sådanaberörshuvudregeln. I rapportenfrånmotivera avsteg
iavsiktförharRRV attöversiktligt.endastomständigheter en

exempel påutarbetadatabaserprissättninghandledning i uttag urav
prissättningssituationer.olika

iavgifter för attmyndigheternasförprincip uttagenhetligEn av
RRVenligtuppgifter börbegärdatillhandahållaelektronisk form

ochframförkostnadenendast tagrundas attAvgiften börinföras.
samla införkostnaderna,indirekta attt.ex.uppgifterna. Dedistribuera

framgåbörin.räknas Dettaintedäremotbörinformation,och lagra av
191992:avgiftsförordningenändringar i

bestämmelsergenerellafinnsförordningnämnda§I 5 om
dessaEnligtverksamhet.avgiftsbelagdstatligförmålekonomiskt

verksamhetenmål förekonomisktingetskall,bestämmelser annatom
uppnås.kostnadstäckningfullberäknas såavgifterbeslutats, atthar

avgifterinnehållbestämmelserna atttilltilläggföreslår somRRV ett av
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för elektroniskt lagrad information skall beräknas såtas ut uttag attav
full kostnadstäckning för framställa och distribuera uppnås.att uttagen

flertaletFör myndigheter databaser biprodukt. Denär uttag ur en av
föreslagnaRRV huvudprincipen frånutgår det förhållandet.

Huvudprincipen ligger också i linje med den kommunala
självkostnadsprincipen, enligt vilken kommuner och landsting inte f°ar

högre avgifter självkostnaden tjänsterför de eller nyttigheterta ut än
de tillhandahåller.som

statligFör verksamhet skall enligt förslagRRV:s regeringen besluta
undantag från huvudregeln efter bedömning i varje särskilt fallom en

verksamheten i dess helhet.av
Grunddatabasutredningen Fi 1996:06 har i betänkandet Grunddata- i
samhällets tjänst SOU 1997: behandlat frågan146 prissättning ochom
finansiering infonnationsuttag Utredningens. 121-142. anförav
beträffande denna fråga sammanfattningsvis följande.

En generell prissättningsprincip införs för alla avgifts-typer av
belagda infonnationsuttag från statliga myndigheter. Principen
innebär avgiften baseras kostnadenpå för framställa ochatt att
distribuera Uttagskostnaden omfattar endast kostnaderuttagen.
för framställa och distribuera Om priset därutöveratt uttagen.
skall bidrag till kostnader för bl.a. insamling,ettge
uppbyggnad och ajourhållning eller nyttjanderättsavgiftom
skall krävs särskilt ställningstagande regeringen.tas ut, av

grundförutsättning för den framtidaEn digitaliseringen av
information såväl kostnader analyserasär att nyttasom

i särskild prövningsprocess, där kostnaderna alltidnoggrant en
Med kostnader samtliga kostnadermäts mot nyttan. avses -

de kommunala för uppbyggnad och ajourhållningäven av-
databaser. Med såväl inom den offentliganytta nyttanavses
statliga och kommunala förvaltningen förnyttansom
samhället i övrigt. Prövningsprocessen med de effektivitets-
och nyttovinster digitalisering beräknas inom olikasom en ge
sektorer offentlig förvaltning, bildar grund förav
finansieringen och fördelningen kostnadsbördan på de olikaav
sektorerna.

Regeringen bör utredningsmyndighet i uppdrag attge en
precisera antal i prövningsprocessen.ett steg

Regeringen behandlar i propositionen 1997/982136 Statlig förvaltning i
medborgarnas tjänst Grunddatabasutredningens förslag, däribland
frågan avgifter för infonnationsuttag. Regeringen lägger där fastom
riktlinjerna för det fortsatta arbetet med utveckla den statligaatt
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ochledningsformermyndigheternasFörslag lämnasförvaltningen. om
informationtillhandahållandeföravgifter avförprinciper uttaget avom

elektronisk form.i
hosinformationengrundläggandedentilltillgänglighetenFör

avgörandeuppfattning,regeringensenligtdet, avmyndigheterna är
förPrincipenmyndigheten ut.avgift tarvilkenbetydelse

medochmöjligtlångtsådensådanbör att somavgiftssättningen vara
underlättarsäkerhetsaspekterochsekretess-integritets-,beaktande av

grundläggandedenutnyttjaoch företagförvaltning attmedborgare,för
förfogar över.förvaltningeninformation som

framuppdrag etti att tabörRRVvidare attRegeringen gesanser
Regeringentäckas.fåskallkostnaderdeberäkningförunderlag somav

tillhandahållandehantering avmyndigheternas avkonstaterar att
behandlas på ettkommerdärmed att meraformelektroniskiuppgifter

antagitsharPropositionen64. avprop.dagienhetligt sätt än s.
1997/982294.rskr.1997/98KU3l,bet.riksdagen

bilregistretuppgifterFörsäljning18.2.2 urav

särskild form uttag avuppdragsverksamheten utgör avs.k. enDen
iregisteruppgiftersäljaVV:s rätt attfrågahärinformation. Det är om

förinstruktionmed1997:652förordningen§8Ibilregistret.
följerbegränsningardemed avverket, somVägverket sägs att
uppgiftersäljaf°ar1980:100,sekretesslagenoch1973:289datalagen

får lämnas utUppgifternabilregistret.enskildaochmyndighetertill ur
påeller annatdatabehandlingautomatiskförmediumpåterminal,på

sätt.
fårförhållandenpersonligaregistreradesdenUppgifter avsersom

registreradesdenhot motutgöra ettkande antassäljas,inte om
hantill VVanmält attharregistreradedenOmintegritet.personliga

defårdirektreklam,föranvändsinteuppgifternaönskarhoneller att
bestämsprissättningenförGrunderna avändamål.sådantförsäljasinte

prissättning.friinnebärprincipivilketVV, en

Övervägandenl8.2.3

prissättningförprinciperfastläggamedarbete attalltsåpågår ettDet
förprinciperdvs.sektorn,offentligadeninominfonnationstjänsterj av databaserinformationvidskall uruttagavgifter uttas avvilkal som
fallenskiltvarjeiskallAvgiftenuppgifter.lagradeelektronisktmed

uppgifterna,distribueraochframförkostnaden taattpåendastgrundas
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medan de indirekta kostnaderna, såsom för samla in ochatt lagra
information, däremot inte räknas in. Principema uttrycks i RRV:s-

Principer förrapport prissättning informationstjänster RRVav
1995:64 och behandlas vidare i regeringens proposition 1997/98:l36
Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

Såsom också framgått de principerna införasovan avses attnya
ändringar i avgiftsförordningen och RRVgenom har fått regeringens

uppdrag fram underlag föratt beräkningenta de kostnader skallav som
få täckas. Med hänvisning till nämnda arbete saknas det anledning för

vidare behandla fråganatt avgifter för infonnationsuttagoss om ur
vägtrafrkregistret.

den s.k.I uppdragsverksamheten, vilken VV till myndighetergenom
och enskilda säljer uppgifter i bilregistret uppgifter fordon ochom
deras iägare vägtrafrkregistret får VV grunderna föranpassa
prissättningen till de principerna.nya

18.3 Avgifter för tjänster eller
varor/nyttigheter på vägtrafrkområdet

l8.3.l Gällande bestämmelser

Trafi/Jörfattningarna och VVzs taxa

I dag finns bestämmelser avgifter inom vägtrafrkområdet i radom en
författningar, nämligen

exportvagnskungörelsen 1964:39,-
terrängtrafrkkungörelsen 1972:594,-
fordonskungörelsen 1972:595,-
bilregisterkungörelsen 1972:599,-
turistvagnskungörelsen 1972:601,-
vägtrañkkungörelsen 1972:603,-
förordningen 1972: 648 med för Vägverket VVtaxa taxa,- :s
kungörelsen 1973:766 interimslicens för fordon,om-
förordningen 1988:964 skyltar för beskickningsfordonom samt-
förordningen 1988:965 personliga fordonsskyltar.om-

Utöver de i de nämnda författningama avgifterna finnsupptagna vissa
ytterligare avgifcsbestämmelser i korthet i det följande.nämnssom



Avgifter 4911998:162SOU

bilskrotningsförfattningarnaenligtAvgifter

skallskrotningsavgiftföreskrivs1975:343 attbilskrotningslagen enI
debildasbilskrotningsfondsärskildfordon. En avangivnaförbetalas

storlek bestämsAvgiftenserläggas.skall avskrotningsavgifter som
23 §kronor,till 700närvarandeföruppgårregeringen. Den

1975:348.bilkrotningsförordningen
avgiftauktorisation. En taserhållaansökanefterkanbilskrotareEn

Förförordningen.a§27ansökan,sådanprövningenförut enav
bestämmelser,avgiftsförordningenstillhänvisasstorlekavgiftens m.m.

nedan.se

bilavgasförfattningarnaenligtAvgifter

avgasgodkännande samtförprövningförkontrollavgift uts.k. tasEn
16och151986:1386. Ibilavgaslagen§kontroll, 9ochtillsynför

ochstorlekavgiftensbestäms1991:1481 angesbilavgasförordningen
naturvårdsverkStatensbeslutefteravgiften ut avtasatt

tillvidarefårdispensavgift uttasEnSNVFS.författningssamlingen,
från lagensmedgesundantagvilketförfordonvarjeförstaten

10bestämmelser,

fordonsbesiktningarförAvgifter m.m.

fordonsområdetpåbesiktningsorganvissa1994:2043lagenEnligt om
täckaföravgift attlagenomfattas uttabesiktningsorganf°ar avsom

myndighetdenellerregeringenvadenligtbesiktningarförkostnaderna
föreskriver, 7bestämmer närmareregeringensom

förordningenirespektiveVV:siregleras taxaavgifternanämndaDe
Bilprovning.Svenskför ABförrättningsavgifter1997:844 om

bestämmelserAvgzfsförordningens

till lagenanslutningibestämmelserinnehållerAvgiftsförordningen
undermyndighetergällerFörordningenstatsbudgeten.10591996: om

följernågotinte annat annantillämpas enskall avochregeringen om
regeringen.beslutsärskilteller avettförordning av

förgiltighetgenerellalltsåharbestämmelserAvgiftsförordningens
samhällsområden.olikainomverksammamyndigheter ärsom
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En myndighet får avgifter för ochta tjänsterut denvaror som
tillhandahåller bara det följer lag eller förordning ellerom av en en av

särskilt beslutett regeringen 3 §.av
Myndigheterna skall varje år samråda med Ekonomistyrningsverket
förordningense l998:417 med instruktion för Ekonomistymings-

verket de avgifter de ellertar förutom ochatt tasom utavser varor
tjänster de tillhandahåller. I de fall då regeringen bestämmersom
avgiftens storlek skall samråd ske innan förslag lämnas till regeringen

ändring avgiften 7 §.om av
Avgiftsförordningen innehåller bestämmelser avgifterom som

statliga myndigheter skall för prövningta ärenden.ut Särskildaav
avgiftsklasser, i förordningen angivnamotsvarar belopp skallsom
därvid tillämpas, 9 och 10 §§. Flera trañkförfattningarna innehåller iav
fråga avgiftens storlek hänvisningar till avgiftsförordningensom
bestämmelser avgiftsklasser.om

Avgiften skall betalas ansökannär och ansökningsavgiftges en
skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende ansökansom en avser
11 och 12 §§.

En myndighets beslut ansökningsavgift får överklagas iom samma
ordning gäller för det ärende ansökan Om andra beslutsom som avser.
i ärendet inte kan överklagas får beslutet överklagas till
Riksskatteverket, beslut i sin inte får överklagas 14 §.turvars

VVss m.jI. idématerial till fordonsskattesystemett nytt

I promemorian Från 20-tal till 2000-tal Idématerial till ett nytt-
fordonsskattesystem, VV arbetat fram tillsammans medsom
Riksskatteverket Örebrooch Skattemyndigheten i län och lämnatssom

till Trafikbeskattningsutredningenöver Fi 1996:11, behandlas frågan
avgifter i bilregisterverksamheten s. 52-5 5.om

I konstateras betalningsviljanrapporten låg beträffandeatt är de
avgifter för små lämnasär till indrivning, vilketatt motverkarsom
effektiviteten i bilregistreringen. Avgifterna bör därför, enligt

antingen generellt höjasrapporten, så de blir indrivningsbarasett att
eller också avskaffas. Ett alternativ, iannat nämns ärrapporten, attsom
låta fordonsskatten omfatta flertalet deäven småavgiftema.separataav
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998IårföravgifterrörandeframställningVV:s

radverksamhetsin utiVV enredovisningen tarframgårSom ovanav
storlekavgiftemasochavgiftsuttagetförGrundernaavgifter.olika

tillhäromframställningårligenVV görregeringen. enbestäms av
justerasdennagrundvalPåår.kommande avförregeringen

VV:siavgiftsbestämmelsema taxa.
VVlämnade1997september en4denframställningI en ochtrafiksäkerhets-inom1998årföravgiftsförslagetförredovisning

BRKireglerasavgifterdeframhöll bl.a. att somVVregisterområdena.
delsbilregistret,förvaltaochutvecklaförkostnader attfinansierardels

vägtransport-inomtrañksäkerhetsarbeteVV:sdelarfinansierar av
sektorn.

verksamhetförkostnader somendastredovisasavgiftsförslagetI
registerhållningsavgiftensänkningavgift. En avstrikt motsvarar en

utsträckningvilkeniregeringen prövarsamtidigt attbegärVVföreslås.
eftersomavgiftsbelagt, menarmanskalltrañksäkerhetsarbetet varasom sektorsarbetetdelsärskildnågonpeka avmöjligt utattintedet äratt

register-medfinansierasbörtrañksäkerhetsområdet sominom
hållningsavgiften.

vadmedlinjeIförändringar.väsentligavissainnehållerFörslaget
priserenhetligareföreslåsyrkestrafikomrâdetpåtillämpasredansom tillverkningavgift förenhetlig avexempelviskörkortssidanpå - föreslåsavgifterEnhetligaTAXI.ochBkörprovför utomkörkort samt

rimligtdet atttill ärhänvisning attmedansökningar,vissaförvidare
ansökan.tillskäletpris oavsettbetalatjänstlikartadför sammaen register-ochtrañksäkerhets-inomVV utavgifter tarDe som

Avgifternaförfattningar.olikaiovanframgårsomreglerasområdena
VV:smedantilldirekt staten,redovisasochoffentligrättsligaär

ramanslag.viafinansierasverksamhet
vidmåletekonomiskadetbeslut ärstatsmaktemasmedenlighetI

§5siktlångpåkostnadstäckningfullavgifcsförslagetiprissättningen
förkostnadstäckningfullHuvudprincipen äravgiftsförordningen.

bedömningbaserat avAvgiftsförslaget är enavgift.enskildvarje
normalvolymer.framtida

anpassningsuccessivför avplanVVredovisar enförslagetI en
årundernåskostnadstäckningfullsåpriserna attochverksamheten

rationaliseringar.planeradetillhänsynmed1999, tagen
avgifterdebeträffande1998årföravgiftsförslagetiInriktningen

volymer,småmedavgifterenskildabortBRKi är att tareglerassom täckasställetikostnaderna avlåtaintäkter attoch samtkostnaderlåga
äravgifter nämnsenskildaregisterhållningsavgift. De somendaen

delegerat ägaransvar.föravgifterochkörkortstillståndföravgiften
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VV registerhållningsavgiftenatt i framtidenmenar bör täcka
samtliga kostnader kan hänföras till registerföringen fordon,som av
dvs. såväl fordon i trafik avställda fordon. Tidigare har avgiftensom
varit avsedd täcka vissaatt även kostnader för det trañksäkerhetsarbete

verket bedriver.som
VV vidare sådana avgifteratt inte längreanser relevanta,ärsom

dvs. inte längre har den effekt avsågssom avgiftennär infördes,som
bör avskaffas. Hit hör avställningsavgiften och bevis avställningsom
upphörande.

Avställningsavgiften infördes för skapa incitamentatt ett för
fordonsägaren slutligt avregistreraatt fordonet i stället för hålla detatt
avställt. Av kostnadsskäl och för förenkla rutinernaatt vill VV avskaffa
den särskilda avgiften.

Avgiften för bevis avställnings upphörande infördes förom att ge
fordonsägaren skattekredit och bruka fordoneträtt föratt tiden mellan
debitering och betalning. Sedan s.k. generell skattekredit infördes år
1988 i samband med med tillfälligatt systemet uppbörd fordonsskattav
infördes har grunderna för institutet fallit bort. Avgiften har också som

följd VV:s förslag avskaffats, SFSen 1998:76.av
VV vill också reducera antalet olika avgiftsnivåer till så få som

möjligt.
Vissa avgifter bör, enligt VV, i fortsättningenäven separata.vara

Det gäller skyltavgiften, faktiskmotsvarar produktionskostnadsom en
och avgiften för duplettskylt, bör försom separat attvara ge
fordonsägaren incitament tillett minska slarv.att Avgiften för olika
skyltar bör enhetlig.vara

I sitt samrådsyttrande tillstyrker RRV VV:s förslag till avgifter som
regleras i förordningen med för Vägverket.taxa När det gäller avgifter
enligt BRK RRV registerhållningsavgiftenatt böranser behållas
oförändrad i avvaktan på statsmaktemas ställningstagande i fråga om
trafiksäkerhetsarbetets finansiering.

VV har till regeringen Kommunikationsdepartementet i en
framställning den 1 september 1998 lämnat förslag till avgiftssättning
för år 1999 avseende auktorisationer och registerhällning. Förslaget
innebär i huvudsak avställningsavgiftenatt bort och läggstas i
registerhållningsavgiften ansökningsavgiftensamt att för
saluvagnslicens sänks.
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överväganden förslagoch18.3.2

enligttrafikregisterområdet gåravgifternafrågaiuppdragVårt om
skapamöjligheternaundersöka attpåutredningen attför utdirektiven

speglar dendagibättre änsättpåavgiftskonstruktioner ettsom
dvs.området,påmyndigheternaolikadebedrivsverksamhet avsom
ochmyndigheterÄven andraradlänsstyrelserna.ochVV enfrämst

exempelvisvägtrafikområdet,inomavgifterdock uttarorgan
Bilprovning.Svenskoch ABGeneraltullstyrelsen

utredningensunderVVharföregåendedetibeskrivitviSåsom
taxoma,årligaden översynenmedsamband avifortskridande, bl.a.

inne-Förslagenavgiftsstruktur.förändradtillförslagettpresenterat
avgifcskonstruktionen.självadäribland frågandelar,olikahåller om

tillframställningarnämndairedovisarVVriktlinjerDe som
förgrundtillliggaägnadeväl attuppfattningvårenligtregeringen är
deinomavgiftsuttagetförordningmedarbetetfortsattadet nyen

delområdena.nämnda
förskulleavgift uttasföreslå attdel övervägt attvårförharVi

nämligenskerSåregisterhänseende.vidtas iåtgärdersamtliga som
dockskulleavgiftsuttagheltäckandeKonsekvensen etti dag.inte av

vilketförhållanden,ändradeanmälaoviljaökad attmedföratroligen en
direktdärförVi kanregisterkvalitet.lägreföljdtillfåskullesini tur en

fortfarandedäremotbörAvgiftsuttagetlösning.sådanutesluta en
detframhållits ärSåsom merskapas.rutinerenklaresårenodlas att

förochtjänsterlikartadeföravgifterolikaslårationellt att samman
medvill viavgifternade separatanågrafrågabetalare. I avomsamme

följande.framhållautgångspunkterdessabl.a.

Registerhållningsavgzft
samtligatäckadenavsåg attinfördesregisterhållningsavgiftenNär
avgiftersärskildadärefterhand harEfterförfarandet.förkostnader

registerhållningsavgift.befriade frånfordonVissa ärinförts.
börregisterhållningsavgiftenframförtsalternativ attharDet som

Registerhållningsavgiftenfordonsskatten.höjningmedersättas aven
ordinariemedsambandregel iitrafik,ifordonallaförårligen uttas

vissafrågaisåsomföreligger,skattebefrielsebeslutuppbörd. Om om
avgiftfordonstyperandra tasFörinteavgift ut.någonfordonstyper, tas
förstatrafikifordonetmed tassamband attitillfälleendavid ettut

gången.
avgiften gör attför uttaoch attstruktur sättetRegisterhållningens

dockvillViändamål.sittförägnadvälmening, ärvårenligtden,
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förorda frågan bibehållandeatt registerhållningsavgiftenom av
övervägs ytterligare inom VV inför kommande års framställning om
avgifter på området Med hänsyn till det pågående arbetetm.m. på
avgifts- och finansieringsomrâdet kan det nämligen tänkas det iatt ett
helhetsperspektiv kan finnas anledning bedömning.att göra en annan

Skyltavgift

Avgift för viss såsom avgift för registreringsskyltar,en börvara, tas ut
Delsseparat. avgiften tillverkningskostnad,motsvaras dels börav en

avgiftsuttaget fordonsägaren anledning inte i onödange att exempelvis
beställa skyltar. Hittills har gällt olika nivåer på avgiftennya för olika
skyltar. För få enklareatt börett skyltavgiftensystem enligt vår mening
kunna schabloniseras. Detta gäller avgiftenäven för provisoriska
skyltar och ersättningsskyltar.

föreslårVi förordningenatt personliga fordonsskyltar iom tas
förordningen vägtrafikregister. Rätten för registreratatt fordonom ett
använda personliga fordonsskyltar säljs VV för pris verketettav som
bestämmer. Möjligheten använda sådana skyltaratt infördes bl.a. för att
få in medel för kunna intensifieraatt trañksäkerhetsarbetet.
Förutsättningarna för avgift för sådana skyltaruttag skiljer sig alltsåav
från vad gäller i fråga övriga fordonsskyltar.som typer Viom av
föreslår inte någon förändring i avgiftsuttaget vad gäller sådana skyltar.

Avgift för kontrollmärkenytt

Avgiften för kontrollmärkeett uppgår förnytt närvarande till 20
kronor. Avgiften så låg kostnadenär för kanatt uttaget utgöraantas en
alltför del den intäktstor avgiften Avgiften föreslås därförav som ger.

bort.tas

Ansökningsavgifter

Avgiften för prövningen ansökan bör i möjligastörstaav en
utsträckning täcka de faktiska kostnaderna för myndighetens
handläggning för på så skapaatt renodlatsätt ett Ett exempelsystem.
på sådan ordning avgiftär redanatt förtaen ut ansökanen en om
körkortstillstånd eller taxiförarlegitimation. I dag avgiftom tas ut
endast ansökan beviljas. Det innebärom myndighetensatt
handläggningskostnad inte täcks i de fall då sådan ansökan avslås,en

prövningenoavsett något skäl mycket högom kostnad.genereratav en
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ärende innebär, enligthandläggningenför helaavgiftAtt ettutta av
också habör vissDeträttvistvårt system.sätt att ett ense, mer

kanokyrmesansökningar. Detgällereffekt detavhållande noterasnär
avgift skallföreskrivergenerelltavgiftsförordningen tas utll § attatt

fullt dvs. ochbör gällaprincipin.ansökan Denna ut,när engesen
prövning imyndighetenstidhur långavgift gällabör taroavsettsamma

anspråk för prövningen.

Avgij för saluvagnsregistrering

flerasaluvagnslicenssystemetnuvarandedethanteringen tas utVid av
försjälva ansökan, delsför prövningendelsavgifter, nämligenolika av

registerhållningsavgift för varjeårligdelssaluvagnsskylt,varje en
förstnämndatvålicensen. Demed stödanvändsfordon avsom

samband med ansökan, medandvs. iinitialskedet,iavgifterna uttas
betalas årligen.registerhållningsavgiften

medanvänds stödfordonförbetalas inteFordonsskatt avsom
använder,viden utansaluvagnsregistrering, är term ennyasom

i ställetsaluvagnsskattsärskild ut.tas
tillolika avgifterminska antaletbehovetpekat påVi har attavovan

bör dock isaluvagnsregistreringenfråga ävenmöjligt.få Iså omsom
hanteringenolika skedeniavgifternaolikadefortsättningen uttas av

uppstår.för dennakostnadergenerelltoch närsett
rationelltdet attbör dock ärDet övervägas merom

saluvagnsregistreringenförregisterhâllningsavgiften uttas som en
jfr ovan.saluvagnsskattförhöjd

saluvagnsskyltavgiften förböranförtsskälAv ovansomsamma
separat.vara

tillfälligAvgift för registrering

tillfällig registrering,s.k.institut,tillförslagVi har lämnat ett nytt som
grundarFörslagetfordon.brukandetillfälligtolika formerersätter avav

s.k.från VV temporärförslagtidigaretill viss del påsig ett om
tillfälligtfonnerfleromfattatillhar byggtsregistrering, attut avmen

tänkt.ursprungligenbrukande än varsom
fråganbehandlades10i avsnitt ävenförslag seI VV:s närmare om

med vad VVi enlighetbör,Avgiftenregistrering.för sådanavgiften
den tillfälligaskattebortfall underkostnader förinnefattaföreslog,

ochadministrationförkostnadergiltighetstidregistreringens samt
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ärendehandläggning. Till detta kommer kostnad för registrerings-
skyltar.

harVi uttryck för tanken avgiftengett föratt ansökan tillovan en en
vägtrafikmyndighet i möjligaste mån bör schabloniseras. I avgiften bör
ingå samtliga myndigheternas handläggning.moment Detta börav
gälla den tillfälligaäven registreringen. För få så enkeltatt ett system

möjligt för denna särskilda form registrering bör någonsom av separat
kostnad för skyltar inte tas ut.

fåFör utländska köpareatt begagnade fordon i Sverige ansökaattav
tillfällig registrering vid utförsel fordonen tillom respektiveav

hemland bör någon ansökningsavgift i det fallet inte tas ut.
VV bör i verkställighetsföreskrifter kunna bestämmanärmare sättet

och tidpunkten för betalningen avgiften.av

18.4 Ytterligare finansieringenom m.m. av
den trafikadministrativa verksamheten

Vi har i korthet berört frågor hänger medovan som samman
finansieringen den trafikadministrativa registerverksamheten.av

Kostnaderna för myndighetsutövningen täcks anslag. Detav
föreligger dock i dag inte någon kongruens mellan finansiering och
förvaltningsanslag. Exempelvis går intäkterna från registerhållnings-
avgiften i bilregisterverksamheten direkt till medan VV:s helastaten,

Ävenverksamhet finansieras med anslag. intäkterna från de avgifter
för olika delar handläggningskedjantas ut för körkorts- ochsom av

yrkestrafikärendena går direkt till statskassan. Någon registerhållnings-
avgift för förandet körkorts- och yrkestrafikregistren dock intetasav
ut.

När det gäller körkortsregistret kan konstateras själva innehavetatt
körkort år från år inteett några kostnader iav storagenererar

registerhänseende. Det först innehav ifrågasättsär när ett som en
registerkostnad kan uppstå. Samma förhållandetsägas förär t.ex. ett
yrkestrafiktillstând. Möjligen skulle registeravgift för yrkestrafik-en
registrets del kunna motiveras med tillsynen tillståndshavareatt av en
medför vissa registerkostnader, liksom anmälan ändraten om
fordonsinnehav eller liknande i verksamheten. Det kan noteras att-
avgiften för yrkestrafikmärket se kap.4 förslaget4 § till förordning

avgifter inom vägtrafikområdet höjdes för antal år sedanom frånett
kronor20 till 90 kronor, bl.a. för tillskapa medel för ökad tillsynatt en
den yrkesmässiga trafiken.av
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registerhållningsavgift,avgift, exempelvisendaVV att enmenar en
hänföras till självakansamtliga kostnaderi framtiden bör täcka som

ochanmälningarkostnader förfordon, såsomregisterföringen av
sådanVerket vidarefordonsägaren.kommunicering med att enanser

underhållADB-utrustningen, ochförkostnaderavgift bör täcka även
kostnaderna förde direktaochutveckling rutiner samtsystemav

lokaler.personal och
skulle medverksamhetenolika delaravgifter iDe ettuttas avsom

debiterarmyndighettill dengå tillbakakunnasådant synsätt som
för sedanbudgetdirekt iinlemmasavgiften i stället för attstatensatt

sådant reformeratskäl föranslag.myndigheten i form Etttill ettavges
myndighetenpådet skapasskulle störreattsystem ompressenvara

därmedförhållande i sig blirsynliga.kostnader blir Dettadess ett
effektiviseringminstintekostnadernahållaincitament att genomnere,

rationalisering.och
Även förvaltnings-finansieras medverksamhetlänsstyrelsemas

särskild register-någonintemyndigheter driveranslag. Dessa
för.VVde registerverksamhet utnyttjarutan som

helt knutet tillavgiftsuttagetvidkommandelänsstyrelsemas ärFör
länsstyrelserna i denavgifterärendehandläggningen. De tar utsom

vidare in itill ochbetalas in VVverksamhetentrañkadministrativa
statskassan.

vidare endastvägtrañkområdetärenden berör utgörAndelen ensom
finansiering-driften ochförvaltning. Fråganlänsstyrelsemasdel omav

för vägtrafik-lösasdärför intekanverksamhetenden separataven
sammanhang.behandlas if°arområdet störreettutan

yrkestrafiksidankörkorts- ochavgifternaTill detta kommer att
länsstyrelse,såvälhos VVskerefter handläggninguttas somsom

avgiftsñnansiering ochvidsärskilda problemskaparvilket en
fördelning intäkter.av

trafikadministrativa verksamhetendenfinansieringenFrågan avom
dialogregeringen.framställning till Ennämndaibehandlas VV:s ovan

de berördaochKommunikationsdepartementetmellan regeringen
därmedochavgiftsuttagförändringstegvismyndigheterna avom en

underupplystsharvadenligtsammanhängande frågor har, osssom
hand, också inletts.

pådet ankommervi intesagdahänvisning till detMed attansernu
konstruktionenmedhängeranalysera frågorvidareatt sammansomoss
grundprincipervilkaeller efterdessafördelningenavgifterna och avav

framtidenvägtrafikområdet ipåverksamhetentrafikadministrativaden
skall finansieras.
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18.5 Den författningsmässiga behandlingen
bestämmelserna avgifterav om

A vgifier enligt trajikförfattningarna och VVss taxa

rika floraDen avgifter för tjänster och nyttigheter myndig-av som
heterna i samband med ärendehanteringentar ut vägtrafikområdet
grundar sig, såsom framgått det föregående, på antalett stortav
bestämmelser i skilda författningar. Den författningsmässiga
behandlingen bestämmelserna innebär för den enskildeav ett
svåröverskådligt samtidigt medför tillämpningsproblemsystem, som
för de myndigheter har handlägga avgiftsuttagen.attsom

Våra förslag i det föregående resulterar i sammanhållenen
författningsmateria med få och övergripande författningar som
behandlar det vägtrafikregistret och de materiella frågornya som
olika hängersätt med registerföringen.samman

linjeI med dessa förslag vi de avgifter iatt tas utanser som
verksamheten på området, dvs. ansökningsavgifter, handläggnings-
avgifter bör samlas i särskild förordning avgifterm.m. inomen om
vägtrafikområdet.

Vi har i författningsförslag vilka avgiftsbestämmelserett angett den
särskilda förordningen bör omfatta. Våra överväganden ovan
beträffande olika avgifter har därvid beaktats. Författningen kan få sin
slutliga utformning först sedan de övriga förslag vi lämnar lagtssom
fast och ytterligare överväganden beträffande avgiftssystemet har
gjorts.

Avgifter enligt bilskrotningsförfattningarna

samladeDe skrotningsavgifter betalas enligt bilskrotningslagensom
bildar särskild bilskrotningsfond. Avgiften har inte något naturligten
samband med de övriga avgifter vägtrafikområdetpå vi behandlar.som
Vi föreslår därför inte några förändringar i försättet avgiftenuttag av
eller hur den används. Avgiften bör i fortsättningenäven regleras i
lagen respektive förordningen bilskrotning.om

Avgifter enligt bilavgasförfattningarna

De särskilda avgifter enligt bilavgasförfattningama, dvs.tas utsom
kontrollavgift respektive dispensavgift, har annorlunda konstruktionen

övriga avgifter behandlasän här. Avgifterna har, i likhet medsom
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heller något naturligtintebilskrotningsförfattningama,enligtavgifterna
detta kommervägtrañkområdet. Tillpåavgiftermed övrigasamband

Avgifterna börNaturvårdsverket.ochbeslutasavgifterna uttasatt av
reglerasfortsättningenisammanfattningsvis separat.därför även

BilprovningSvenskför ABörrättningsavgifterF

flyterBilprovning inteSvenskABförrättningsavgifterDe tas ut avsom
verksamhet.bolagetsfinansieringföranvändsstatskassantillin utan av
Ändringar iavgränsadvälsigiocksåavgifterDessa utgör grupp.en
avgiftslistaenkeltrelativtske attkanavgiftsnivåema nyengenom
vår meningenligtskäl talarpraktiskaprincipiellaSåvälfastställs. som

författning.särskildireglerasframöveravgifterför dessa ävenatt en
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militäraRegisterfrågor rör19 som

fordon

vägtrafikregistretiregistreringen ettVidförslag:Utredningens av
fordonsregistretmilitärai detregistreratvarittidigare harfordon som

företesi dagliksomtypintyg,stället för ettiregistreringen,skall vid ett
det behövsdärutöver,Vägverket kanregistret.militäradetutdrag omur

beslutafordonet,uppgiftertekniskafastställaför omomatt m.m.
registreringsbesiktning.

försäljning vissavidregistreringförordning1945 års avm.m.om
föreslås upphävd.fordonsregistretmilitärainförda i detfordon ärsom

Inledning19.1

denmedvägtrañkregistretfordonsregistret,civiladetFörutom nya
antaletövervägandedetuppgifterinnehållerterrninologin, omsom

militärafordonsregistermilitärt översärskiltlandet, finnsfordon i ett
vägtrafikregistersystemet,frånundantasfordon,dessafordon. För som

ochmaterielverkFörsvaretsFörsvarsmakten,tillhörfordondvs. som
iregistrering intagnareglerställetifinnsradioanstalt,Försvarets om

förordningenoch iMVTK,l974:97,vägtrañkkungörelsenmilitära
fordonvissaförsäljning ärvidregistrering1945:625 somavm.m.om

fordonsregistret.militäradetinförda i
reglerarBRK,1972:599,bilregisterkungörelsenI som

finnsbilregistretifordonregistreringförförutsättningarna m.m.,av
iregistreradevaritharfordonbestämmelser rörockså vissa somsom

civila registret.till detförsoch överfordonsregistretmilitäradet som
anledningfunnitutredningsuppdraget attfördärför inomharVi ramen

fordonmilitärapåimplikationerharfrågorvissa m.m.överväga som
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19.2 bestämmelserNuvarande

Bestämmelser berör fordonBRK militärai som m. m.

I 1 § andra stycket BRK kungörelsens bestämmelser inte gällersägs att
fordon tillhör och tillverkat för särskilt militärt ändamål.staten ärsom

andraI 24 § stycket detMVTK regeringen efterärattanges, som
framställning Försvarsmakten vilkabestämmer fordon skallav som

tillverkade för särskilt militärt ändamål samtanses vara om
beskaffenhet och utrustning sådana fordon. frågaDet ärav om
exempelvis amfibiefordon, inrättade för färd påär även vatten,som
attrappfordon, har försetts med särskilt stridsvagnsliknandesom en
påbyggnad och robotfordon, inrättade uteslutandepjäs- ärsamt som
såsom bärare pjäser och /eller robotar.av

Frågor registrering i bilregistret efter ansökanprövasom av
fordonets för fordon tidigare har varit registrerade i detägare som
militära fordonsregistret 10 Enligt bestämmelser§ BRK. BRK:s skall
till ansökningshandlingen fogas vissa uppgifter 12 § BRK.
Exempelvis skall för fordon med typfordonöverensstämmerett ettsom
och inte eller har varit infört i exportvagnsförteckning,är ettsom
typintyg har utfärdats tidigast före ansökningenår bifogas. Iettsom
andra stycket det finns12 § särskilda bestämmelserattav anges om
utdrag det militära fordonsregistret i stället för typintyg för fordonur
införda i det militära fordonsregistret, nedan.se

fordonOm har registrerats i det militära fordonsregistret skall detett
i princip avregistreras i det civila registret, 59 § BRK.

Förordningen 1945:625 vid försäljningregistrering vissam.om m. av
fordon införda det militära fordonsregistretiärsom

Bestämmelser den skall till förvärvarhur gå fordonväga ettom som
har varit infört i det särskilda fordonsregistretmilitära finns isom en

författning, förordningen registrering1945:625 vidseparat om m.m.
försäljning fordon infördavissa i det militäraärav som
fordonsregistret. Vid försäljning motorfordon eller medettav en
gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon ellerett ett
terrängfordon, infört i det militära fordonsregistret skallär ettsom
utdrag det militära fordonsregistret för fordonet isamt,ur
förekommande fall, bevis tidpunkten för verkställdasenastom
kontrollbesiktning lämnas till den l första§ stycket.ägarennye

fordonsBestämmelser avförande det militära fordonsregistretom ur
finns i MVTK, sedan.se
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stycket gällerförstai 1 §fordonsådanafrågaI avsessomom
militäradetutdragetställetitypintygibestämmelserna BRK urom

fordonsregistret 2 §.
i 1fordon utanförvärvathardenOm ett avsessomsom

vidtagiteller hardetförstörtharfordonet,registreringföregående av
längrefordonet intekandetsååtgärd, attantasnågon attannan

skalllandet,här ifordonregistreringspliktigtanvändaskommer att som
anmäladärefterveckorinomske ochdet kanså trehan senastsnart
åtföljasskriftligenskallAnmälan samtgörasFörsvarsmakten.tilldetta

4 §.riktighetuppgiftemasmeddeladedebevisett omav
beslutas VVförordningenifrågori deFöreskrifter avavsessom

Försvarsmakten.medsamrådefter
underlåter inomdenför attfinns i 6§Ansvarsbestämmelser som

anmälansådanieller4§enligtanmälantidföreskriven göra en
uppgift.oriktiguppsåtligen lämnar en

vägtrafikkungörelsenMilitära

särskildainnehållerMVTK,1974297,vägtrafikkungörelsenMilitära
ellerfordonmedi ägseller terrängtrafikbestämmelser väg somom

och FörsvaretsmaterielverkFörsvaretsFörsvarsmakten,brukas av
MVTKBRK.enligtregistreringspliktigainteochradioanstalt ärsom

utrustning,ochbeskaffenhetbestämmelservidareinnehåller om
förabehörighetfordon,sådana attkontrollregistrering, omavannan

för vårtinomanledningfunnitinteVi har attfordonen 1 ramenm.m.,
Vi redogörkungörelsen.frågorde rörbehandlauppdrag närmare som

denbestämmelser iväsentligaregisterhänseendeför ikortendastnedan
författningen.

ocksåFörsvarsmakten,försfordonsregistretmilitära somDet av
Föreskrifterregistret.förandetföreskrifterytterligaremeddelar avom

tilldelasfordonetregistreringsskylt,militärutfonnningen somenavom
Försvaretsmeddelasregistreringen,vidmaterielverkFörsvarets avav

§.32samråd med VVeftermaterielverk
fordon, ärfordonsregistretmilitäradetregistrering iVid somav

uppgiftFörsvarsmaktenlämnarbilregistret,i omupptaget
36 §.till VVregistreringen

eller FörsvaretsmaterielverkFörsvaretsFörsvarsmakten,Om
militäradetitagitsharfordon,överlåterradioanstalt ett uppsom
till denöverlämnandetföreregistretfordonetavförsfordonsregistret, ur

§.37ägarennye
militärutförsbesiktningvidgodkännsfordonOm enavsomett

besiktningsinstrument.militärtutfärdadenneskall ettbesiktningsman
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Detta skall innehålla de uppgifter enligt BRK skall föras in isom
bilregistret fordon och de ytterligareett uppgifterom Försvaretssom
materielverk föreskriver 39 §.

överväganden19.3 och förslag
Fordon eller brukasägs Försvarsmakten,som Försvaretsav
materielverk och Försvarets radioanstalt och inte ärsom
registreringspliktiga enligt BRK, registreras i det militära
fordonsregistret. När sådant fordon säljs förett användas för civiltatt
bruk inträder registreringsplikt och skyldighet betala skatt ochatt
teckna trafikförsäkring enligt BRK, fordonsskattelagen 1988:327
respektive trañkskadelagen 1975:1410. Fordonet förs därvid efter
ansökan in i det civila fordonsregistret förs VV.som av

De handlingar krävs vid ansökan registreringsom andraen om av
fordon vanliga s.k.än typfordon i förekommande fall fordonetsanger
användningssätt. Detta har för vissa fordonstyper, såsom fordon som
klassas traktorer, motorredskap ochsom betydelseterrängvagnar, för
både fordonsbeskattningen och besiktningsskyldigheten. Den senare

bl.a. säkerställa fordonetatt uppfyller kravenavser att på trafiksäkerhet.
I dag krävs det vid VV:s registrering sådant före dettaett militärtav

fordon i stället för typintyg utdragett det militäraett ur
fordonsregistret, 12 § andra stycket BRK. Ett sådant utdrag innehåller
de uppgifter finns registrerade, i den mån det inte finnssom någon

förgrund sekretessbeläggaatt uppgifterna.
Vi har under utredningsarbetet uppmärksammats på vissa problem i

samband med VV:s registrering i bilregistret fordon har varitav som
registrerade i det militära fordonsregistret. När sådant fordon försett

till detöver civila registret får VV administrativ uppgiftväg om
fordonets utrustning. När fordonsägaren ansöker registrering fogasom
till ansökan utdraget det militära fordonsregistret. Utdragetsur
uppgifter registreras i bilregistret någon kontrollutan självaav
fordonet. Om fordonet därvid medär någon särskildutrustat anordning
kan myndigheten endast godta utdragets uppgifter. VV kan alltså inte
vid registreringen avvika från uppgifterna, fordonsägarenäven om

dessa felaktiga,att är eftersom myndighetenanser inte hur fordonetvet
faktiskt eller vilken utrustningut det faktiskt har.ser

Om fordonet inte stämmer medöverens de uppgifter harsom
registrerats föreläggs fordonsägaren AB Svensk Bilprovningav att
ställa in fordonet till registreringsbesiktning, 38 §en se
fordonskungörelsen 1972:595, FK. Felen korrigeras alltså inte
automatiskt hos bilprovningen vid ordinarienästa besiktningstillfålle.
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f°ar hanuppgift felaktignågon ärfordonsägarendetOm attär ansersom
registrerings-till sådanfordonetinställainitiativ tillsjälv attta en

stånd.ändring tillför fåbesiktning att en
fåravsnitt 8 VVsammanhang se rätt att,Vi föreslår i attannat om

identiñkationsuppgiñer, vidfordonsfastställabehövs fördet ettatt
registrerings-beslutavägtrafikregistret,ifordonregistrering ett omav

exempelvis föranvändasbestämmelsen bör kunna attbesiktning. Den
bl.a.förslag tillSefordon.dessauppgifterfå fram ävenrätt en nyom

i§ FK.36 a
verketupplystssidafrån VV:svidare attharDet av

ofta föreläggerfallhäri sådanaskältrafiksäkerhetsmässiga om
Enligti VVbemyndigandet 90 § FK.stödmedkontrollbesiktning av

införfordonmilitärahärtill krävaskomplementdet attbör som
vidkontrolltekniskgenomgårregistreringen även enen

registreringsbesiktning.
vadaspekternatrañksäkerhetsmässiga utöverbehandlar inte deVi

och därförregistreringsbestämmelsernaför tarinomfaller ramensom
emellertidbörfrågan. Dennauppkomnaden härställning iinte

utgångspunktenmed denbl.a.arbetet, atti det fortsattaobserveras en
sker.besiktningarerforderligasamordning av

fordonvid försäljningFörsvarsmaktenför ettSkyldigheten att av
utdraglämnafordonsregistret övermilitärai det ettinförtärsom

förordningendag i §regleras i 1fordonsregistretuppgifter i det militära
förtidpunktenbevisskallfallförekommande även-I ett1945:625. om

till denlämnaskontrollbesiktningenverkställdaden nyesenaste
Även egenskapiFörsvarsmakten,fordonsägaren. avom

skyldigoffentlighetsprincipen är attenligtmyndighet,registerförande
naturligtdet kanochregistretuppgifterlämnabegäran ut synasur

bör fråganförsäljning,medsambandilämnasregisterutdragatt ett en
regleras iuttryckligentydlighetsskälfrämstregisterutdrag enavom

ii MVTKåterfinnaslämpligenbörbestämmelse. Dennasärskild
militäradetförandetbestämmelsertill övrigaanslutning avom

fordonsregistret.
kunnahärefterbörÖvriga 1945:625i förordningenbestämmelser

utgå.
hand,underfåttvad vienligthar,bl.a. MVTK vetaEn översyn av
funnitintehar vibakgrund häravFörsvarsmakten. Motinompåbörjats

författningeni denändringartillförslaglämnameningsfulltdet att nu
gjortvi harpåpekandenmed denöjer ovan.utan somoss
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förslagenKonsekvenser20 av

Allmänt20. 1

kommittéer ochsamtligatilldirektivgällerarbeteutredningensFör
utredaresärskilda om

1994:23,dir.åtagandenoffentligaprövaatt-
1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisaatt-

124,dir. 1994:konsekvenserjämställdhetspolitiska samtredovisaatt-
brottsföre-och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisaatt-

1996:49.dir.arbetetbyggande
utredningensinverkan påeventuellaoch derasdirektivRespektive

följande.i detkortberörsarbete

konsekvenserEkonomiska20.2

åtagandenoffentliga1994:23dir. prövadirektiv attRegeringens om
de offentligafår ökainteframläggerutredningenförslagdeinnebär att

möjlighetVarjeinkomster.minskaellerutgifterna statens som
deneffektiviseraförslagenutformningenvidutredningen att avser

tilldirektivdessaenligtockså tasböroffentliga sektorn vara.
förändringarradinnebärlämnarviförslagDe avensom

på flerabedömningenligt vårkommer attDessaförfattningsstrukturen.
i sig kommervilketeffektiviseringar, attleda tilldelområdenviktiga

iochmyndigheternatillämpandeför derutinerförenklademedföra
alltsåmedförFörslagenallmänheten.förocksåförlängningen

dag åvilarredan iarbetsuppgifterderationaliseringar somav
myndigheternaförarbetsbelastningökadNågonmyndigheterna.

förväntas.därför intekanlänsstyrelserna,ochfrämstområdet, VV
investeringskostnaderdock vissakommerövergångsskedeI avett

Viuppkomma.VVmyndighetencentrala attdenförengångsnatur
ordinarieför VV:sinomkandock dessabedömer tas utatt ramen

systemarbete.ochutvecklingföranslag
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Den sambearbetning register föreslår kan samtidigtav som
förväntas leda till tekniskaäven rationaliseringar och därmed minskade
kostnader för den löpande registerhållningen.

Registerstrukturen inom vägtrafiken samordnadär med den som
finns hos Rikspolisstyrelsen. De kostnader den myndighetenssom nya
registerstruktur, under uppbyggnad,är kan kommasom att generera
ligger inte inom vårt egentliga verksamhetsområde och uppstår inte på
grund våra förslag.av

förslagVåra beträffande överklaganden innebär totalt knappastsett
några ökade kostnader. Det bör observeras huvudparten aktuellaatt av
överklaganden frågor rörande fordonsregistrering redan i dag handhas

ÖrebroLänsrätten i län. Den merbelastning dennaav domstolsom
härigenom har i någon månaccentueras våra förslag.genom

Sammanfattningsvis bedömer vi våra förslag helhetatt inte kansom
förväntas få några statsñnanisella konsekvenser.större

hänvisarVi i övrigt till våra överväganden och förslag i det
föregående det gäller avgiftssystemetnär och kostnadsfördelningen.

20.3 Regionalpolitiska konsekvenser,
jämställdhetspolitiska konsekvenser

konsekvenser för detsamt

brottsförebyggande arbetet

Utredningen skall i arbetet redovisa regionalpolitiska konsekvenser
dir. 1992:50 de förslag läggs fram. Våra förslag kan iav stortsom
bedömas regionalpolitiskt neutrala.som

En redovisning skall vidare ske utredningsförslagensav
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124. Vi kan härvid i
korthet konstatera våra förslag, till följdatt utredningsuppdragetsav
och ämnesområdets karaktär, inte kan förväntas få några effekter i
jämställdhetsavseende.

Slutligen skall förslagens konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet uppmärksammas och redovisas
dir. 1996:49. Vi vill här särskilt framhålla de positiva effekter de nya
underrättelserutiner för körkorts- och yrkestrafikfrågor vi lämnarsom
förslag till kan förväntas få för brottsbekämpningen iäven ett större
sammanhang. Detta gäller inte minst prövnings-attgenom
myndigheterna på området får heltäckande och snabbareen mera
information brott och förseelser skall beaktas vid körkorts-om som
eller tillståndsinnehav.
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Även saluvagnsregistreringen och denförslag rörandevåra
tillfälliga särskilt framhållas positiva frånregistreringen bör som
brottsbekämpningssynpunkt.
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Ikraftträdande2 1

utsträckningi vissbetänkandei dettavi lämnar ärförslagDe som
författningar inomandraiändringarochtillkomstenberoende avav

skeranpassningardeTill detta kommerområden.närliggande avsom
registerområdetsåvälregelverktill EG:ssvenska författningar som

fortidpunktFråganfordonsbeskattningen.skatteområdet om
därför iföreslår får nulägetviförfattningardeikraftträdande somav

lämnas öppen.
för polisensförfattningsstrukturendenmedSamordningen nya

fårÖvergångsbestämmelser övervägasvissakrävaregister kan som
beredningen.under

Vägtrafikregistrering1998:162SOU18-612117
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Författningskommentarer22

vägtrafikregister22.1 Förslag till lag om

Inledande bestämmelser

§ första stycket1
i första stycket bilregisterkungörelsen 1972:599,Motsvarar 1 §stort

registreringspliktiga,Märk terrängsläp inte längreBRK. SFSäratt se
1995:1358.

andra stycket1 §
stycket tillägg mopeder klassMotsvarar § andra med II.1 BRK av

Jämför i fråga första stycketbåda styckena § BRK.8om
Beträffande stycket punkt kan två förut-andra 1 nämnas, att

sättningar föreligga för undantagsbestämmelsen beträffandeskall att
nämligen fordonet skallfordon tillhör skall tillämpas, attstatensom

dels tillhöra tillverkat för särskilt militärt ändamål.delsstaten, vara
Regeringen efter framställning materielverkbestämmer Försvaretsav

andra stycketvilka fordon skall hänföras hit. Jämför 24 § militärasom
vägtrañkkungörelsen också textavsnitt1974:97, MVTK. Se 19.

och stycket finns bestämmelserI 1 § § första MVTK30 sägersom
fordon militära myndigheter eller brukastillhör vissaatt som avsom

inte registreringspliktiga enligtnågon dessa myndigheter och ärav
fordonsregistret. innebär,BRK skall registreras i det militära Detta-

såvitt gäller fordon inte tillhör de militära fordonen iattorganen,som
första kanhand skall registreras i det civila registret. Det sigröra om

ochinhyrda fordon, jämför § andra stycket 1 2 BRK. Man kan37 -
alltså inte helt undanta alla fordon används/brukas försvaret. Isom av
första i dag iparagrafen i den lagen bör, liksom 1 § BRK, undantasnya
fordon förekomma för civil registrering,huvud inte kanöver tagetsom

fordondvs. stridsvagnar och liknande. Andra f°ar undantas i
bestämmelser denna lag. kap.utfärdas med stöd 18 § Se 1 §1som av
förslaget uppläggningentill förordning vägtrafikregister. denDet ärom
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i principBRK har jämför ochi dag, 1 3 BRK. Jämför i-
sammanhanget förutom 24 § MVTK 1 och fordons-2även
kungörelsen 1972:595, FK.

Indelningen mopeder har nyligen ändrats. Mopeder klassav avser
mopeder med pedaler konstruerade för hastighet inteärsom en som
överstiger 25 km/tim och har effekt inte överstigermotorsom en vars

Övrigakilowatt.1 mopeder hänförs till klass och såledesI är
registreringspliktiga, ochSFS 1998:788 1262. Jämför förslagvårtse -
till lag vägtrafikdefmitioner och 1997/982124 körkortslagNyom prop.

ff. Trafikutskottets44 bet. 1997/98:TU11 16-17.samts.m.m. s.

§2
förhållandetSe till personuppgiftslagen 1998:204, PUL,om prop.

1997/98:44 115.s.

Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till andraär
författningar. Finns det bestämmelser i lag elleren annan- - -
i förordning avviker från personuppgiftslagen, skall deen som
bestämmelserna tillämpas i stället. Beslut riksdagen ellersom
regeringen fattat i form lag eller förordning ochänannan
föreskrifter myndigheter har utfärdat däremot intetar översom
bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Enligt PUL personuppgifter all slags information direktutgörs av som
eller indirekt kan hänföras till fysisk i livet. Medären person som
ledning härav får från fall till fall vad personuppgift.avgöras ärsom en

På Vägtrañkområdet finns dels personuppgifter, dels rent-
fordonstekniska uppgifter, dels med sådanagråzon uppgifter där deten

tveksamt till kategori devilken hör.är
Justitiekanslern, har i beslut angående skadeståndskravJK, påett

grund uppgift fordons årsmodell ändrats bilregistretiatt ettav en om
uttalat sig rörande personuppgift.begreppet JK ansåg tekniskaatt
uppgifter fordon inte betrakta personuppgifter,är ävenett attom som

fordonet i sig kan härledas till och uppgiftenom en person om vem som
visst fordon betrakta personuppgift. kan härDetäger ett är att som en -

tilläggas uppgift fordon belagt körförbudvisst medäratt att etten om
uppgift hänför sig till viss nämligenär en som en person,

fordonsägaren, konkret alltsåpå inte någon neutral, ickeDetsätt. ärett
objektsanknuten såledesuppgift. torde det frågaHär vara enom
personuppgift.
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Definitioner

Behandlas i textavsnitt

4 §
andra ställen vägtrafik-och återfinns på flera i§ BRKMotsvarar 7

förslaget till förordningförfattningarna. Jämför kap. 5 §1 om-
vägtrafikregister.

innehålländamål ochVägtrafikregistrets

ochBehandlas i textavsnitt respektive 8 14.4

§5
bestämmelsen täcka det väsentligabör medDet attpoängteras att avses

således inte uttömmanderegisterändamålen och den utgöratt enav
med uteslutanderegisterändamålenuppräkning de olika delarna i avav

andra.
yrkestrafiklagenfordon enligt 1998:490,Med behörighet föraatt

Jämför punkttaxiförarlegitimation. 6 §i punkt aYTL, 2avses
uppnådd körkortsålder ochförePunkten b omfattar2 personer som

handläggningstekniskaförs in registretföre ansökan körkort i avom
underkörkortsförordningen 1998:980, KKF,skäl, kap. 16 §7se

föreskrifter.Identitetsuppgifter särskilda-
har haft tillstånd.den DetUttryckligen i punkt 3 ävennämns som

finns bestämmelsedet i YTLkan i det sammanhanget nämnas att omen
Uppgifttillstånd 5 kap. 3 §.återkallelseolämplighetstid efter omav

principvid ansökan. Itillståndsinnehav intressetidigare är en nyav -
punkt i frågaanvänds i 2 ateknikdetta denmotsvarar omsom

internationellaolikabehörighet. omfattarPunkten 3 även typer av-
Samtliga sådana tillståndvägtrafik.tillstånd kommersiellavseende

tillstånd yrkesmässig trafiknationellt tillharförutsätter utövarenatt ett
punkt b nedan.sitt hemland. Jämför 3i 6 §

första6 § stycket
uppgifterbl.a.första styckepunkt bestämmelsensI l omangesav

personuppgifterfråga defordon registreras. Itill detägaren omsom
skall/får registrerasåsyftas dethär förtjänar ärnämnas, attatt somsom

för innehavethar betydelseendast uppgiftersådana ägaren avsomom
fordon, adress etc.t.ex. namn, personnummer,

tillstånd tillbestämmelseråsyftas medI punkt b3 om
i första hand sådanagodstransporterinternationella och somperson-

ibehöriga myndigheteråterfinns i förordningen 1998:786 m.m.om
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ekonomiskaEuropeiskainomfråga internationella transporterom
samarbetsområdet EES.

kani punktBland behörighetshandlingar 4 nämnasavsessom
gods sådana s.k.farligtsådana förkrävs samtatt transporterasom

förEG-reglering krävs vissastödyrkeskompetensbevis medsom av
oerfarna yrkesförare.och/elleryngre

andra stycket6 §
felparkeringsavgifter kanRegistreringen sägas utgöra ett systemav

utförs medoch i dagregistreringtill övrigparallelltär somsom
helt deregistrering bygger påDatainspektionen.tillstånd Dennaav

Vi harfordonsregistreringen.i självaregisteruppgifter finns ansettsom
ochsärskiltregisterinnehållettydlig bild nämnadet attatt avger en

författningsreglera den.

bruka fordonförutsättning för rättRegistrering attsom

textavsnittBehandlas i

§7
lagbestämmelsenanmärkas harkandag DetJämför i 8 § BRK. att

huvudsakliga ifångar detregel,allmänt hållenutformats somensom
omfattning.registreringspliktensfråga om

registerförordning preciseras registrerings-förslaget till6 kap.I
detaljföreskrifter.med vissaplikten närmare

vägtrafikuppgifterbehandlingenförAnsvaret av

8 §
för självaövergripandemyndighet bör ha detenda ansvaretEn
åvilarförs inuppgifterför deregisterföringen. Ansvaret avsom

för dem.myndighetnaturliga skäl den som
framgårlänsstyrelsernaochmellanAnsvarsfördelningen VV

registerförordningen.närmare av
personuppgiftsansvarig.Jämför § PUL3 om
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Samköming

Behandlas i textavsnitt 6.5.5.

§9
motsvarande bestämmelse lagenEn finns i 5 § 1998:543 om

hälsodataregister prop. 1997/98:108, bet. 1997/98:SoU23, rskr.
1997/98:291. vidsträcktBestämmelsen möjlighet tillger en
samköming. denna möjlighet in regeringen kanI 17 § snävas attgenom
meddela föreskrifter begränsningar samköming enligt 9 Seom av

och 98 inämnda52-54, 91s. prop.

Sökbegrepp

Behandlas i textavsnitt 6.5.4.

Gallring

Behandlas i textavsnitt 16.
11 §
Jämför vägtrañkregister.3 kap. förslaget till förordning Se ocksåom
gallringskravet första stycket i dock bara gälleri 9 § PUL, som
personuppgifter. Förevarande alla uppgifter i11 § avser
vägtrafikregistret.

skadeståndRättelse och

12 §
Bestämmelser rättelse finns i 28 § PUL.om

personuppgiftsansvarigeföljer skall denAv 48 § PUL den ersättaatt
stridregistrerade för den skada behandling personuppgifter isom en av

skall också betalas för denhar fört med sig. ErsättningPULmot
behandlingen harkränkning den personliga integritetenav som

inneburit. Ersättningsskyldigheten skall kunna jämkas eller helt falla
felet beroddebort, den personuppgiftsansvarige visar inte påattom

honom.
medför skyldigheterDen föreslagna bestämmelsen i 12 § att samma

uppgifterenligt berörda hänseenden föreligger harPUL isom om
föreskrifterregistrerats i strid denna eller har utfärdatslagmot som

bestämmelse imed stöd lagen. Jämför motsvarande bl.a. §av -
lagen belastningsregister.1998:620 om
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Straffbestämmelser

Behandlas i textavsnitt 17.

13 §
brukande oregistreratformerBestämmelsen träffar olika ettavav

obehörigen använder siggäller denfordon. Detta t.ex. av ensom
oregistrerat fordon. Straffbrukandeformsaluvagnsskylt, dvs. avaven

uppsåtligen ellersaluvagnsregistreringför den innehavare avsomav
saluvagnsskyltbrukaobehörigennågonoaktsamhet låter enannan

vägtrañkregister.förordningenföreskrivs kap. §i 18 3 om
finns iaktuellt avseende 87 §straffbestämmelse i härNuvarande

utvecklas textavsnitti 17penningböter. Såsomdär straffetBRK är
den anledningen måstestraffskalan. Bl.a.iföreslås fängelse ingå avnu

Jämförregeringsformen kap.8 7 §.-jämförbestämmelsen in i lag,tas
och § FK.också 88 § BRK 109

i tredje stycketfalldefordon,innehavare nämnsAtt utöver somav
framgår 4jämställs medparagraf,denna ägare av

Övriga registerförordningen.kap.finns i 18straffbestämmelser

§14
92 § BRK.Motsvarar

i sin utformning.modemiseratsförslagParagrafen i dettahar
med stödhar meddelatsföreskriftexempel brottSom mot somen

avställningföreskrifteröverträdelserkanlagen nämnas avomavav
fordon.

harstycket 92 § BRKi sistai dagsamfundAnnat nämns avsom
onödigt.ansetts vara

bestämmelsenträffastänkaskan ärjuridiskaAndra avsompersoner
lagenenligtintressegrupperingar, EEIG,ekonomiskaeuropeiska

1994:1927 härom.

fortsatt färdHindrande av

Behandlas i textavsnitt 17.

§15
itrafikförfatmingamafinns ihärtillMotsvarighetJämför 93 § BRK.

och kap. §YTL 14 15kap. 6 §KKL, 6övrigt, bl.a. kap. 8 §5se
ligga i sakensfårtrafikförordningen 1998:1276. Det attnaturanses

ii frågakommakanförseelserdet vid de som
fordonet fårmedgeskunnai regel börregistreringssammanhang att



örfattningskommentarer 521F998: l 62SOU 1

särskilduppställningsplats Någontill lämpligaföras etc.närmaste
här.tagitsdärför inteföreskrift härom har

Bemyndiganden

textavsnittBehandlas i 4.

16 §
vägtrafikregister.förordningtillJämför förslaget om

vägtrafikregistretuppgifter ävenutlämnandeMed avsesurav
kap. §respektive 4§ 21kap. 4datakommunicering, lföranslutning se

vägtrafikregister.till förordningförslagetstycketsista om
avgifts-nuvarandetillhänvisasBeträffande punkt 5 att

bemyndigandelagens.k.i denregistreringavseendebemyndigande
lagförslagl975:88 ändras, se

18 §
förordningtillförslagetkap.och 21framför allt 6Jämför om

vägtrafikregister.

§19
YTL.Jämför 8 kap. 3 §t.ex.

Övergångsbestämmelser

kraftiregisterförordningen träderoch bl.a.lagförutsätts dennaDet att
iövergångs-författningarupphävande desamtidigt med angessomav

sistnämnda.bestämmelserna till den
författningsmässigt ersättsnämnda registren,punkti 2De som nu

förordningar.såväl lagarflertalimed vägtrafikregistret, nämns ett som
avseenden,olikaändringar iföreslåsförfattningardessanågraI av

del andramed.tagits Enharjusteringifrågavarandevarvid även nu
övergångs-föreslagnasuccessivt. Denändrastorde fåförfattningar

motiverad.bakgrunddennabestämmelsen har ansettsmot
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22.2 Förslag till förordning om

vägtrafikregister
författningskommentaremaI har i möjligaste mån hänvisningar gjorts

till i huvudsak motsvarande bestämmelser i dagens författningar. Ibland
det svårtär exakt dagensatt motsvarighet. I sådana fallmera ange

nämns närmast motsvarande föreskrift eller den gamla föreskrift isom
denstort motsvarar nya.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §
Jämför 3 § BRK.

Kungörelsen 1973:766 interimslicens för fordon,om exportvagns-
kungörelsen l964:39 och turistvagnskungörelsen 1972:601 ersätts
med bestämmelser tillfällig registrering 15 kap. och föreslåsom

Ävenupphävda. vissa bestämmelser i förordningen 1987:27 om
fordon i internationell vägtrañk i Sverige medersättasavses
bestämmelser i denna förordning, kap.16se

och2 3
Jämför 2 och 70 BRK. En enda myndighet, VV, har huvudansvaret
för registerföringen. Detta utesluter inte länsstyrelserna haratt ansvaret
för de uppgifter faktiskt registreras dem. Se också förslaget8 §som av
till lag vägtrafrkregister.om

Termen automatiserad behandling används exempelvis i person-
uppgiñslagen 1998:204 och personuppgiftsförordningen 1998:1191.

Definitioner

4 §
Hänvisningen till de i paragrafen angivna författningarna utesluter inte

det finnsatt ytterligare begrepp inte behöva någonansettssom
förklaring eller finns i lagstiftning, beträffandesom t.ex.annan se
skattevikt fordonsskattelagen l 9882327, FSL.

Begreppet datakommunicering har valts teknikneutralsom en
samlingsbeteckning för olika former kommunikation, såväl s.k.av
tonvalssignalering telefon används i dag andra formerper som som av
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elektroniskibegreppetförställetikommunikation,automatiserad
författningar.andrai vissaförekommerform som

5 §
§ BRK.och 7vägtrafikregisterlagtillförslagetJämför 4 § om

tillämpningenföravseendenallaibetydelse avharBestämmelsen
ibestämmelserSupplerandegäller ägaren.förordningenregler i som

Liknandestycket.sista§kap. li 18finnsstrafthänseende -
trañkförfattningar.andrafinns ibestämmelser

Registerinnehåll2 kap.

12-14.respektive8-10textavsnittiBehandlas
bilagarespektive ärregisterinnehåll iDet somangessom

gällerUndantagin.förasintealltsåfåruppgifterandraochuttömmande
vidskäladministrativabehövsuppgifterfrågadock i avsomom

undersistbilagomaihäromSeregistreringsfrågor.handläggningen av
Övriga uppgifter.

§1
BRK.meningenförstastycketandra§71Motsvarar

§2
KKF.16 §kap.Jämför 7

3 §
yrkestrafikregister.1979:785förordningen3 §Se om

4 §
stycketandra§Jämför 6dag.imotsvarighetsaknarBestämmelsen

vägtrafikregister.lagtillförslaget om

uppgiftergallringochBevarandekap.3 av

16.textavsnittBehandlas i
§1kap.bemyndigande i 21sittstödmedVVförutsättsDet att av

uppgiftersådanagallringochbevarandeföreskriftermeddelar avom
administrativ art.är rentavsom
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Uppgifter fordonsregistreringenom

1 §
Motsvarar 71 § tredje stycket BRK.

Uppgifter körkortsregistreringenom

2 §
Motsvarar delvis kap.7 12 § KKF. Eftersom brottsbelastningsuppgifter
inte skall finnas i vägtrafikregistret omfattas de inte gallringsregeln iav
förslaget.

Uppgift grund för återkallelse enligt KKL belastnings-ärom en
uppgift och bör därför omfattas gallringsfristen fem år. Detsammaav
gäller anmälningar från läkare och polismyndighet. Gallringsfristen för
s.k. LOB-anmälningar föreslås förlängd från två till fem år.

Uppgifter yrkestrafikregistreringenom

3 §
Bestämmelsen i förordningen8 §motsvarar stort yrkestrafik-om
register. Gallringstiden år, tidigare har gällt enligt förordningentre som

yrkestrafikregister, har förlängts till fem förår till denom att anpassas
olämplighetstid gäller vid återkallelse tillstånd, SFSettsom av se
1998:787.

Gallringsfrist föreslås för anmälan från läkare.

Uppgifter registreringen felparkeringsavgifterom av

4 §
Bestämmelsen saknar motsvarighet i dag och konsekvensär atten av
här aktuell registrering till skillnad från författningsregleras.i dag

4 kap. Utdrag vägtrafikregistretur

Behandlas i textavsnitt 16. Bestämmelserna uppbyggda såär de klartatt
vilka uppgifter i normalfallet skall med i utdrag.anger tas ettsom

Endast den begär utdraget i särskilt fall uttryckligen begärettom som
uppgift omfattasut sekretessbestämmelse skallen som av en en

sekretessprövning behöva ske. Det alltså underförstått gällandeär att



525Författningskommentarer1998:162SOU

vidskall iakttas ett1980:100sekretesslagensekretessbestämmelser i
utdrag.utlämnanderutinmässigt av

bestämmelserAllmänna

1§
definieraoch attdagimotsvarighet avsersaknarBestämmelsen

utlämnandefrågaiJämförregisterutdrag. ominnebörden ettav
förordningen6 §respektive omKKF§13kap.7myndighet

valfrihosförslag görasdettaenligtkanBegäranyrkestrañkregister.
länsstyrelse.

§2
meduppbyggdochdag ärimotsvarighetsaknarBestämmelsen

isekretessochintegritetsfrågorövervägandeni vårautgångspunkt om
regelmässigtsekretessprövningutdrag utanEtttextavsnitt som

uppgifterinnehållaintealltså somskallbegäranvidlämnas ut en
sekretessbestämmelserna.de strängareomfattas av

körkortsregistreringenUppgifter om

3 §
KKF:sVissaKKF.14och av13kap.delvis 7Motsvarar

vägtrañkregister.förordningentillförts omhar överbestämmelser
bestämmelserna,omfattasintebrottsbelastningsuppgifter avMärk att

RPSiendastvägtrafikregistret utaniingåskallde inteeftersom
vibestämmelservissa sommedföra atttänkaskanDettaregister.

sinspelatharhelt utförordningeni denplatssinfåskallföreslår nya
vilkareglerarbestämmelserdesärskilt somgällerroll. Detta

registerutdragfullständigafåbegäranpåhar atträttmyndigheter som
yrkestrafikregistreringen,och sekörkortsregistreringenavseende

härdetpåförunderlag atttillräckligthaftinteharVinedan.vidare
debehovharlängremyndigheterna avaktuelladebedömastadiet om

få.föreslår rätt attvibestämmelserde gesdeuppgifter även genom
Järnvägs-ävenhar övervägtvi omvidare attnämnaskanDet

körkortsregistrerings-tilltillgångfåbörBanverketinominspektionen
jämvägssäker-enligttillståndfrågorprövningenviduppgifter omav

ikommamöjligenkanmyndigheterYtterligare1990:1157.hetslagen
denvidbeaktasböraspekternärliggandeandraochDessafråga.

nedan.till kap.5Jämför kommentarernaberedningen.fortsatta -
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4 §
Motsvarar kap.7 15 § första och andra styckena KKF.

Uppgifter yrkestrafikregistreringenom

och5 6 §
Se 6 § förordningen yrkestrafikregister. föreslagnaDeom
bestämmelserna har byggts med reglerna för körkortsregistreringenupp

förebild. Jämför 7 kap. 13-15 KKF.som

Övriga bestämmelser

7 §
Bestämmelsen har för körkortsregistreringens del förts från kap.7över

tredje15 § stycket ochKKF har här generell utformning sågetts atten
den all registrering i vägtrafikregistret. Jämför förordningen14 §avser
1998:1234 det statliga personadressregistret.om

8 §
Jämför kap.7 14 § andra stycket KKF.

Bestämmelsen omfattar andra myndigheter VV och länsstyrelse.än
Dessa myndigheters tillgång till registeruppgiftema får självklar ianses
det registersystem vi föreslår och dessa myndigheter pekas intesom ut
särskilt i någon författningsbestämmelse. ocksåSe kap.1 lagen3 §-

vägtrafikregister.om

5 kap. Länsstyrelsers och tillgångVägverkets till
brottsbelastningsuppgifter

Textavsnitt 15.
Bestämmelserna har byggts så de skall spegla det praktiskaattupp

förfarandet i fråga tillgången till brottsbelastningsuppgifter och deom
underrättelser går från Rikspolisstyrelsen, RPS, till och vidareVVsom
till länsstyrelserna.

Det nuvarande författningsregleras i kap.7 VissaKKF.systemet av
bestämmelserKKF:s har, i kommentarerna till kap.nämns 4som ovan,

förts till förordningenöver vägtrafikregister.om
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erhållapå uppgifterbegäranRätt att

§1
ärendenstycketförstaikörkort ävenMed ärenden rör omavsessom

utländska körkort.ochkörkortstillstånd

Underrättelseskyldighet

2 §
§ KKF.kap. 47

harbeträffande allaunderrätta VVprincipskall iRPS personer som
angivnabestämmelsenibeträffandebelastningsregistretiregistrerats

desålla ärsedanfårförseelser. VVoch utbrott som avpersoner
jämför 6yrkestrafiksammanhang,ellerkörkorts-iintresse

belastningsuppgifterbenämnsi daguppgifterde övrigaAv som
LOB-omhändertagandena,s.k.delänsstyrelsenunderrättar VV om

underrättasÖvriga utländsk dom,uppgifter,10 § KKF.kap. t.ex.7 om
kopia.sänds idomendirektlänsstyrelsen attgenomom

ellertillståndshavarenkörkortshavaren,tillunderrättelseNågon
automatiskt.sändasintemotsvarande skall

tryckfrihets-följeruppgifterbegäraenskildeför den utRätten att av
behövs dådettabestämmelseuttrycklignågonochförordningen om

inte.

första stycket3 §
KKF.stycketförstaJämför kap. 6 §7

till detförtsharinteandra stycket över6 §anmärkaskanDet nyaatt
underrättelse-domstolsallmänmedförregelverket. Detta ävenatt

körkortutländskt oavsettinnehavareomfattaskyldighet föreslås ettav
författningsförslag 21.§ KKFkap. 87bosättningsort. Sepermanent

stycketandra3 §
stycket KKF.tredjeJämför kap. 4 §7

bestämmelsengamladenstyckettredjeimeningenMärk sistaatt av
uppgiften heltdenmedhänger attförts Detinte har över. samman

belastningsregistret.in iförsinte längreenkelt

stycketförsta4 §
rättsväsendets1970:517kungörelsenifinnsBestämmelsen omnu

RI-förordningen.s.k.deninformationssystem,
förseelsermedtill VVunderrättelsersina tarimed RPSochI att

tvåunderrättelse gång närfår VVfem årenunder de nummersenaste
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sådana förseelser för sig inte kommer till 800 krgränsensom var upp
enligt 6§ tredje stycket har inträffat. kanVV därmed fullgöra sitt
åtagande selektering för länsstyrelserna själv behöva lagrautan attom
några belastningsuppgifter.

andra4 § stycket
Se kap.7 4 § andra stycket KKF.
Domar, beslut och förelägganden upphävs eller undanröjs gallras isom
belastningsregistret laga kraft inväntas. Den frikännande domenutan att
och beslutet undanröjande antecknas inte i belastnings-registret,om
varför någon rapportering vid laga kraft inte kan ske i dessa fall.

5 §
Denna bestämmelse måste finnas med, eftersom länsstyrelsen inte på
något får har omhändertagits.sättannat Attveta att en person en
uppgift harVV förts in i registret underrättas länsstyrelsen i dagav om
just registerblad sänds Om det inte finnsatt något brottett ut.genom
antecknat den med begäran skall givetvis dettaävenom som avses

i underrättelsen. Jämför också kommentarerna till 6anges -

första6 § stycket
Punkten Med körkort svenskt eller utländskt körkort.avses

Här också "alkolåsfallen enligt lagen 1998:489 försöks-ryms om
verksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, eftersom vederbörande
fortfarande har gällande körkort.ett

Punkten 2: Här vanlig spärrtid, giltighetstid för beslutavses om
interimistisk återkallelse och ogiltighet vid godkännavägran att ett
utländskt körkort. Beträffande utländska körkort, kap.6 §5se
körkortslagen, hänvisar till bestämmelserna körkortsingripandesom om
i allmänhet. Traktorkort faller också under punkten

denFör har sitt körkort återkallat tills vidare eller slutligt påsom
grund sjukdom enligt kap. löper5 3 § 7 KKL inte någon giltighetstidav
för beslutet eller någon spärrtid, Om brott inträffar under sådan tid f°ar
länsstyrelserna inte automatiskt någon underrättelse.

Efter återkallelse tills vidare grundpå sjukdom kan uppgiftav
begäras enligt fråganl § återfående körkortet aktualiseras.när om av

fall därI körkort har återkallats slutligt på grund sjukdomett av
krävs körkortstillstånd för få körkort. Den varianten behöveratt nytt
därför inte särskilt, späntid inte bestämsnämnas i sådana fall.även om
Det sker alltså prövning och brott kan ha begåtts efteren ny som
återkallelsetillfället fångas i det skedet. Se 5 kap. l4§ andraupp
stycket KKL och 1997/98: författningskommentaren124, 86.prop. s.
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behöverOlämplighetstid enligt för tillståndshavare inteYTL
eftersom ansökan efter återkallelsenämnas, görs ettny en av

trafiktillstånd, Förseelserdå prövning sker. den tidigaresomen ny
tillståndshavaren ha gjort skyldig till under mellantidenkan sig från en

föråterkallelse till ansökan blir då kända länsstyrelsen.en ny
taxiförarlegitimation slutliggäller i frågaDetsamma närom en

Beträffande innehavare legitimationåterkallelse har beslutats. den av
vidare behöver länsstyrelsen fåfått denna återkallad tillssom

för interimistiska återkallelsen löper,underrättelser tiden denså länge
lämnas tillbakalegitimationen kan kommaeftersom att om

återkallelsen inte står sig.
helttaxiförarlegitimationen bör läggas till denBeträffande äratt

alla lägenKörkortsinnehav isamordnad med körkortet. är en
de fall legitimationenförutsättning för legitimationen skall gälla. I äratt
saknas alltsåogiltig grund giltigt körkort inteendast på görsattav

återfås tillsammanslegitimationen mednågon ansökan utanny
körkortet, kap. 12 § YTL.5

med utländskt körkortspecialsituation den,En är ettatt en person
länsstyrelse måste i sådant fallbeviljas taxiförarlegitimation. Berörd ett

underrättelserför enligttill det utländska körkortet registreras, attattse
särskildvederbörande. Någonbestämmelsen skall omfatta

Beträffande registreringförfattningsbestämmelse krävs dock inte. av-
första stycket ochunder 3 §utländska körkort, jämför kommentaren

textavsnitt l4.
yrkestrañksidan behöver intetillståndeninternationellaDe

nationellt tillstånd i botten.förutsättersärskilt, eftersom denämnas ett

andra stycket6 §
hör eventuellunderrättelse bl.a.skall bifogasTill de uppgifter som en

LOB-omhändertagande.anteckning om

tredje stycket6 §
förts tillstycket har inteförsta KKFBestämmelsen i kap. §5 över7

innebärunderrättelserutinen.automatiserade Dettaden attnya
brottfall underrättasförekommande VV,länsstyrelse, och i även om

till böter för brottBegränsningendär påföljden till böter.bestämts som
understigertill beloppföranlett penningbötersammanlagt har ett som

gäller dock.kronor tidigare kr800 600

7 §
uppgifter länsstyrelsedet antalbestämmelsen inskränksGenom som

sker för mängdeni körkortsärenden. Dettaunderrättas attom
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bli alltför i denna ärendenunderrättelser skallinte stor typ av som
antalsmässigt betydande.är

8 §
beslutandeärendetyper där myndighet,får för vissa VVVV är t.ex.

linjetrañktillståndkörkort och ärenden ellerdispensärenden rör omsom
uppgifteraktiv del de VVtransporttillstånd, ta som passerar genomav

underrättelserutinen.

6 Registrering fordonkap. av

Behandlas i textavsnitt

bruka fordonRegistrering förutsättning för rätt attsom

1 §
registreringspliktiga mopederAvgränsningenMotsvarar 8§ BRK. av

anslutning till regleriföljer de ändringar har gjorts härom nya omsom
SFS 1998:1262. Ses.k. EU-moped. bl.a. ändring i BRKSe genom

vägtrañkregister.kommentaren tillockså l § lagen om

från användning fordonregistreringsplikten vid vissUndantag av

punkterna ochförsta stycket l 22 §
9 § BRK.Motsvarar

andra stycketförsta stycket punkt och32 §
Motsvarar 47 § BRK.a

frågor registreringPrövningen av om

§3
första stycket BRK.10 §Motsvarar

4 §
andra stycket BRK.10 §Motsvarar

§5
tredje stycket BRK.10 §Motsvarar
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Ansökan

6 §
§ BRK.11

stycketandra BRK, VV,bestämmelsen i 86 §nuvarandeDen att om
fordonsägarevissskäl, i frågaföreligger särskildadet ärsomom en

adress bostads- elleranvändafårfolkbokförd i landet änannan
får falla underalternativetpostadressen, behövs inte. Det

medge undantag.möjligheten enligt kap.21 att

§7
Se 12 § BRK.

medförs inte alltid intrafikförsäkringPunkt Uppgift om
fritidsombud tecknarantalfortfarandeautomatik. finnsDet ett som

kvar. har viDäremotdärförtrafikförsäkringar. Punkten måste2 vara
denföreskriveri § BRK,bestämmelsen 55 attansett att somsom

ellerregistrerat fordonförtrafikförsäkring gällertecknar ettsomen ny
får brukas enligtfordongäller förtrafikförsäkring somsomen

till inte uppgiftendetta VV,bevisskallsaluvagnslicens ett omomge
försäkringsanstalten, kan undvaras.lämnas av

från förordningen2 §Bestämmelsen har hämtatsPunkt 10:
fordonförsäljning vissavidregistrering är1945:625 somavm.m.om

textavsnitt 19.fordonsregistret. Seinförda i det militära

Anmälan

8 §
fordon ifördenanmäla åliggerSkyldigheten§ BRK. ett13 att som

där det talas1994:1550,tullagenterminologin iJämförlandet. om
varaför inden osv.som en

registreringFörutsättning för

§9
första stycket BRK.14 §

Utryckningsfordon

§10
§ BRK.Motsvarar 15
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Följder registreringen7 kap. av

registreringsbevisRegistreringsnummer och

§1
stycket14 § andra BRK.

2 §
och har utformats medBestämmelsenJämför 73§ BRK. ettär ny

nämligen förslag till rådetsförebild,EG-direktivföreslaget som
och deras släpfordon.motorfordonförregistreringsbevisdirektiv om

textavsnittSe även
falli särskildastycket BRK VVandraBestämmelsen i 73 § attom

fordonsuppgifter skallintebestämma vissakan att anges
beviset ytterligareskall framgådåregistreringsbeviset och det attatt av

skall medföras ochhandling,särskildhar iuppgifter tagits somupp en
enligtallmännaunder VV:sinvisas förutsätts rättupp,

verkställighetsföreskrifter ochmeddelakap.bestämmelser i 21 att
undantagsbestämmelse med denuttryckligmedge undantag. Någon

nedan.Jämför §därför inte. 4äldre lydelsen behövs -

3§
§BRK.75

4 §
andra stycketstyckena BRK. Ioch andraförstaJämför 16§ av

kompletterarhandlingbeträffandetillägg gjortsförslaget har ett som
registreringsbeviset.

bestämmelserallmännaRegistreringsskyltar -

fårsjälvinteförutsättsdetframhållas,allmänt kan attRent att man
undvika bliförfordon,påskylta och attattt.ex.ettav

fordon ståro.d. Närparkeringsanmärkningarbetalningsskyldig för ett-
bestämmelseuttryckligbrukas. Någondetparkerat det att omanses

detta behövs inte.

5 §
17 § BRK.Motsvarar
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6 §
förts till denharBRKoch första stycket27Delar 19 § § sammanav

brukandet.självabehandlarbestämmelsen,föreslagna som
antal skyltarföreskrifterförutsättsbestämmelsen ettI att somom

följs.skall medfordon utrustas
myndighet ansökanvilkenhosanvisarJämför nedan11-13 som

myndighet lämnarvilkenochersättningsskylt skall utgöras ensomom
provisoriskerhållandeochnämligen VV. Begäransådan, av enom

polismyndigheten.endast hoshosskylt alltså inte VV utangörs
finns iregistreringsskyltaromhändertagandeBestämmelser avom

och101993:1028, FSFfordonsskatteförordningen78 §,FSL
förordning.dennaJämför kap. 5 §18kap. §.§§ och YTL 6 7ll -

§7
BRK.femte styckenafjärde och§19

8 §
20 § BRKMotsvarar

bestämmelse,samlas iSynlighetsbestämmelsema ärsomen
Jämförförordning.dennaenligtskyltarallatillämplig på typer av -

ändrad med anledningföreslåstrafikförordningen,3 kap. 78 § avsom
författningsförslaget.häromparagraf. Seförevarandeutformningen av

taxiRegistreringsskyltar för

§9
stycket BRK.tredje18 §Motsvarar

10 §
kontrollbehovföranledd det ansettsochBestämmelsen ärär somavny

området.föreligga på

registreringsskyltarprovisoriskaErsättningsskyltar och

provisoriskaduplettskyltar ochbestämmelsernanuvarandeDe om
användsduplettskyltförställetförts Iskyltar har termensamman.

ersättningsskylt.
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11 §
Se första21 § stycket BRK.

Enligt den föreslagna lydelsen får ansökan ersättningsskyltarom
hos VV ellergöras polismyndigheten, medan VV huvudregelär enligt

BRK. Hos VV kan sådan ansökan i dag formlöst telefon,görasen per
medan hos polisen använder fyrsidig ansökningsblankett. Dessaman en
dubbla förfaranden fungerar dock, enligt uppgift, tillfredsställande i
praktiken.

Märk såväl fordonetsatt förareägare kan ansökasom om
provisoriska skyltar och ersättningsskyltar hos polismyndighet.en
Föraren kan beroende på de administrativa komplikationer skullesom-
kunna uppstå inte ansöka hos VV skyltar.om-

12 §
Första stycket delvis första24 § stycketmotsvarar BRK.

Andra stycket första23 § stycket.motsvarar

13 §
Motsvarar delvis 21 § andra stycket och § andra24 stycket BRK. Den

möjligheten hand registreringsskyltar föratt ta taxi se undernya om
14 § har fått återverkningar på de bestämmelser reglerar utfåendetsom

ersättningsskyltar.av
Skrivningen i andra stycket syftar till hindra fordonsägarenatt att

går bakvägen via avställning för få skyltar.att ut

14 §
Första stycket Registreringsskyltar kanär i dagensnytt. system tas om
hand polisen på grund obetald fordonsskatt. Genom denav attav
uppgiften finns i registret har registeruppgift skyltarnaseparat atten om
har tagits hand inte behövts. Genom tillkomsten den YTLom av nya
har möjlighet föröppnats polisen omhänderta registreringsskyltaratten
för taxifordon i vissa fall 6 kap. §.7 För förhindraatt att
ersättningsskyltar lämnas i sådant fall bör det registret framgåut ett av

taxiskyltama har tagits hand.att Polisens skyldighet anmälaattom
Omhändertagna skyltar föreslås bli heltäckande för samtliga typer av
registreringsskyltar.

Andra stycket 26 § BRK.motsvarar

15 §
27 § andra stycket BRK



Författningskommentarer 5351998:162SOU

Avställning fordon8 kap. av

Förfarandet

§1
stycket denförstaförsta stycket BRK. I34 §Motsvarar nyaav

huvudregel tillämpas idenparagrafen dock uttryckligen somanges nu
praktiken.

och 32
bestämmelserdelats i tvåharJämför andra stycket BRK,34 § uppsom

teknikentill denoch anpassats m.m.nya
förstörtskontrollmärke harFörfarandet med intyg att ettom

avskaffas.
datakommunicering, kommentarenBeträffande begreppet se

under kap.l 4

4 §
meningen BRK.Jämför § andra35

automatiseradetill följd VV:spraktiken såiDet är avnumera -
avställningansökanfår inrutiner fordonsägarenatt omomge en ny-

ofullständig.förstaden är
ägarbytede ärendenbevakaankomma på VVbör rörDet att som

ofullständiganmälningarnaavställning. någonoch samtidig Om ärav
ochäganderättsövergångsådantärendet handläggas påbör sätt attett

tidsmässigt.sammanfalleravställning

5 §
Bl.a. den situationdag.motsvarighet idirektBestämmelsen saknar som

omfattas denstycket BRKtredjebeskrivs nuvarande 34§i av
paragrafen.föreslagna

6 §
meningen BRK.förstastycket 35 §Första motsvarar

och BRK.nuvarande 35 51JämförAndra stycket är nytt.
tidpunktfrån vilkenintebestämmelsenkan anmärkasDet att anger

självklaraf°ar tillämpas denDärvidavställning räknas.upphörande av
upphörande.från beslutetregeln åtgärden räknasatt om

7 §
andra stycket36 § BRK.
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3 §
Motsvarar 36 § femte stycket BRK.
9 § första stycket.
Beträffande begreppet datakommunicering under l kap. 4se

9 andra§ stycket
Motsvarar första36 § stycket BRK.

9 § tredje stycket
Bestämmelsen sambandI medär teknik har gjort det möjligtattny. ny

via någon form datakommuniceringatt anmäla avställningav
respektive upphörande avställning har vissa handläggningsproblemav
aktualiserats. Om avställt fordon överlåts och denett medägarennye
hjälp registreringsbevisets behörighetskod via datakommuniceringav
anmäler avställnings upphörande innan han hunnit bli registrerad som

krävs i dag säljarenägare, på den fordonsskatt belöper påny som
mellantiden. Det denna bakgrund den föreslagnaär bestämmelsenmot
skall ses.

10 §
femteSe 36 § stycket BRK.

11 §
Motsvarar 33 § BRK.

Enligt VV skulle beviset i och för sig kunna avskaffas och ersättas
med kod, får uppgift telefon eller via datakom-en som man om per
municering. Det viktiga beslutarVV avställningär att upphör.attom
Beslutet sker registrerarVV fordonet ickeatt avställt. Dettagenom som
förhållande framgår därmed registret, något kan kontrollerasav som av
polisen fordonet under färd. Polisen dock i dagslägetstoppas inteärom

förrustad detta, varför beviset tills vidare måste finnas kvar.

Brukande

12 §
Motsvarar 37 första-tredje§ styckena BRK.

Märk brukande med stöd saluvagnsregistreringatt inte nämnsav
särskilt, får följa direkt kap.utan 14 1 Jämför kap.6 där2anses av
sådant brukande inte heller nämns.
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Kontrollmärken9 kap. m.m.

kontrollmärken.tillfälligaochi ordinariedelas inKontrollmärken
ikorttidsbegränsade ochpraktiken inidelas i sinOrdinarie märken tur

nästföljande årsskatteår till dessheltundergällersådana attettsom
utfärdas avställningkontrollmärketillfälligt närbetalats in.skatt har Ett

betalatsskatten harbetald. Närskattenoberoendeupphört ärhar av om
kontrollmärke. Sist i kedjanordinarieutfärdas tidsbegränsatett

kontrollmärke.utfärdas ordinarieett

kontrollmärkeUtfárdande av

1 §
dock i andra stycketharförslagetIstycket BRK.första28 §Motsvarar
for mopeder klass Iutfärdasintekontrollmärkeuttryckligen attangetts
tillhänvisning 30 §terräng-tilllagtsfor taxifordoneller samt aen

TTK.1972:594,trañkkungörelsen

första stycket2 §
andra stycket BRK.§31Motsvarar

andra stycket§2
harstycketandra BRKdelvis §28Bestämmelsen motsvarar men

och syftetkontrollmärkenolikaindelningen iförtydligats så typeratt av
framgår.med detta klart

stycketförsta3 §
BRK.meningenstycket första§ första29Motsvarar

stycketandra3 §
meningen BRK.andrastycketförstadelvis 29 §Motsvarar

4 §
stycket BRK.tredje29 §Motsvarar

§5
stycket BRK.andra29 §Motsvarar

giltighetKontrollmärkets

6 §
BRK.meningenförstaandra stycket§28
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7 §
29 tredje§ stycket och 28 § andra stycket fjärde meningen BRK.

8 §
28 § andra stycket andra och tredje meningarna BRK.

9 §
Motsvarar delvis 28 § andra stycket BRK.

10 §
Motsvarar 30 § BRK. Jämför 30 § TTK.a

11 §
Se 32 § första stycket BRK. En anmälan skall hos VV, integöras längre
hos polismyndighet. Jämför 30 § TTK.en a

N ationalitetsmärke

12 §
Motsvarar 48 § BRK. fårVV för detaljföreskriftema. Se vidaresvara
textavsnitt 8.2.13 och vad där Wienkonventionensägs vägtrafikom om
SÖ 1989:1 respektive rådets förordning EG 2411/98 dennr av
3 november 1998 nationalitetsmärken. Wienkonventionen,om som
Sverige ratificerat, behandlar de gamla ellipsfonnade nationalitets-
märkena, medan EG-förordningen, direkt bindande förär Sverigesom

implementering,utan tar nationalitetsmärketyp påupp en ny av
fordonets registreringsskylt. Det får ankomma på VV utfärdaatt
föreskrifter i enlighet med dessa dokument. Jämför kap.16 10

Miljöklassmärkning

13 §
Motsvarar 49 § BRK.

Ändrade10 kap. förhållanden beträffande fordon

Ägare

§1
Motsvarar del första51 § stycket BRK. Av straffbestämmelsema iav

kap.18 förslaget framgår straffsanktionen har tagits bort.att



Författningskommentarer 5391998:162SOU

§2
stycket BRK.del första51 §Motsvarar av

regler börhar tagits bort. Sammanuvarande §Andra stycket i 51
anmälningsskyldigheten för den borgälla för alla, låt att somvara

denutsträckningfullgörs ikanske inteutanför Sverige som avsamma
bor här.som

första stycket§3
tredje stycket§ BRK.51

stycketandra3 §
stycketandra BRK.54 §Motsvarar

4 §
§ BRK.52

skalläganderättenanmälan övergångkravet görasFrån att avomen
generellamedges enligt denkan undantagregistreringsbevisetpå

första stycket BRK,Jämför 86 §kapbestämmelsen i 221 som
dock endastmedges,kansådant undantaguttryckligen att ett omanger

har onödig.särbestämmelsesynnerliga skäl föreligger. Denna ansetts
skriftlig anmälanuttryckligenbestämmelsenMärk idet attatt anges

kap.direktanmälan enligtvid 13krävsregistreringsbeviset intepå

§5
första§ stycket BRK.53

6 §
lämnas sådanapraktikenandra stycket BRK. I53 §Motsvarar

med fordonsägarensambanditill länsstyrelsentaxiskyltar ofta in att
trafik.yrkesmässigfordonet ianvändningenanmälan rörgör aven som

detoch registrerargamla skyltendärvid denLänsstyrelsen makulerar
författningstexten.avspeglas iförhållandet i registret. Dettanya

leasingavtalKreditköp och

Jämförhar införts.avbetalningsspärrS.k.Behandlas i textavsnitt 12.
uppgifter.Allmänna Därunderförordningentillbilaga 1även
hänseenden.aktuellabl.a.skall innehålla iföreskrivs vad registret nu

7 §
första stycket BRK.§Se 52
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8 §
Motsvarar delvis 54 § andra stycket BRK. I BRK författningsregleras
dock endast den s.k. leasingspärren.

9 §
Bestämmelsen Notera bådaär åläggs anmälaatt ändradeparter attny.
förhållanden. Se vidare textavsnittet.

Namn och adress

10 §
Motsvarar 56 § BRK.

Fordons användning

11 §
Motsvarar delvis 57 § BRK se 12 § BRK. denäven I gamla
bestämmelsen uttryckligen anmälningspliktenatt denävenanges avser

vid fordonsöverlåtelse.ägaren Att så fallet enligtär denävennye en
bestämmelsen har framgå det särskiltansetts utan attnya anges.

12 §
Motsvarar del 57 § som hänvisar till 12 § 8 BRK 57 § BRKsamtav a
se 11 § BRK.även

Endast redaktionella ändringar föreslås. Frågan den framtidaom
utformningen de skattebestämmelser traktorer behandlasrörav som av
Trafikbeskattningsutredningen Fi 1996:1 l. Beroende på utfallet härav
kan bestämmelserna i registerhänseende komma ändras ochatt
förenklas.

Riksskatteverket får enligt kap.21 efter5 § samråd med VV med-
dela verkställighetsföreskrifter i fråga anmälan i 12om som avses

Även tillfällig användning innefattas i regleringen enligt 12 §
Jämför 23 § FSL.även

Beträffande punkt kan8 ändrat användningssättnämnas att ett av en
släpvagn kan påverka både besiktnings- och beskattningsförhållandena.
Besiktningsplikt föreligger inte för släpvagn dras traktor,en som av en

för släpvagn dras bil.men en som av en
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fordonAvregistrering11 kap. av

§1
styckena BRK.och tredjeförsta59 §Motsvarar

2§
60§BRK.

3 §
styckettredje BRK.§60

ofullständig anmälanbeträffandeJämför vad sagts omenovansom
avställning, kap. 48

§4
BRK.stycket och 61 §andra59 §Motsvarar

första stycket BRK§dagens 59ipunkten 2tillAnledningen att
stycket deni andrakännedomsrekvisitetuppräkningenisaknas avav

normaltsanningshaltenintygakan ärendedenparagrafen är att som
redogörelse förskriftligkrävsvissa falldet iochfordonsägaren att en
iblandemellertidkananmälananvändas. görasskall Enfordonethur av
och det bör dåandra länderimyndigheterellermyndigheterandra av

förevarandeiPunkten lfordonsägaren.frånanmälaninte krävas någon
härmed.i enlighetutformatsparagraf harnya

§utformad dagens 61 BRK.-flexibeltförslaget änPunkt i2 är mer
det haranmälandagfordon iavregistreraspraxisEnligt VV:s utan om

under denfordonsägarenochfem årtidlängreavställt undervarit än
avställningsavgifter.förfallnabetalat ininte hartiden

§5
framgåaktuell dag börföranledsochBestämmelsen attär avavny

författningstexten.
idirektregistrering1988:1108förordningenJämför 6 § om

sådan skallavregistreringbeträffande attbilregistret, ansesangersom
i registret.fördes inuppgiftendågjord den dagvara

de fallfordonsskattehänseende ibetydelse iBestämmelsen har en
månadsskifte. Dentillanslutningiavregistreringanmälan ettgörsom

medsambandisåledesavregistrering, ävenfallgäller alla av
kap. 6 §avställning 8i frågaJämförkap.enligt 13direktanmälan om

och 13 kap. 5
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12 kap. Underrättelser beträffande fordon

1 §
Punkten l 78 § BRK,motsvarar

punkten 2 79 första§ stycket,motsvarar
punkten 3 79 andra§ stycket,motsvarar
punkten 4 80motsvarar
punkten 5 81 § BRK.motsvarar
VV underrättar i praktiken fordonsägaren i samtliga fall av

avregistrering. 59§ andra stycket BRK, nuvarande 81 § hänvisarsom
till, förutsätter däremot inte harägaren varit aktiv.att Den nya
bestämmelsen har utformats i enlighet med den praxis VVsom
tillämpar.

2 §
82 § BRK. Bestämmelsen behandlar själva registreringssituationen.

Det Försvarsmaktenär skall underrättas enligt punktnumera som
SFS 1998:6.se
Underrättelseskyldigheten enligt såväl punkt l punkt 2som avser

alla fordon. Beträffande punkt kan jämförelse2 ske med kap.6 §7
punkt Detta förfarande hänger med gällande försystemsamman
tecknande försäkringar, via fritidsombud m.fl.t.ex. Detav är-
önskvärt dessa rutiner ochatt kanöver ledaöversynen tillattses
rationaliseringar bl.a. anmälningsförfarandet i olika skeden.av

3 §
Motsvarar del 83 § BRK. Bestämmelsen reglerar ändring redanav av
registrerade uppgifter, krigsplacerade fordon.rör Totalförsvaretssom
fordonsregister får skiljas från det militära fordonsregister reglerassom
i militära vägtrañkkungörelsen l974:97, MVTK.

4 §
Motsvarar del 83 § BRK. Observera bestämmelsen gäller vidattav
andra tillfällen vid registreringstillfället-än täcks 2 § ochsom av -
endast då uppgift lämnas någon försäkringsanstalt.änav annan en

5 §
Bestämmelsen och skallär i samband med bl.a.sättas 2 harDenny

behövlig för få heltäckandeansetts påatt ett så viktigtsystem ett
område det här frågaärsom om.

6 §
84 § första stycket BRK.
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§7
andra stycket BRK.84 §

8 §
rapportering sker enligtövrig FK:sMärktredje stycket§ BRK.84 att

bestämmelser, § FK.47se

9 §
andra stycket BRK.§71

länsstyrelse ochmellanunderrättelseskyldighetennuvarandeDen
uthyrningsfordon ochyrkestrafik- ochanmälangällerVV, somavsom

kan utgå.BRK, Läns-sista meningenstycketandrauttrycks i 71 §
vad yrkestrafik-registreringsmyndighetregionalstyrelsen är avser

föranledda uppgifter idäravoch förbiluthymingsärendenoch
förhållanden.dessaunderrättasdå intebehöverregistret. VV om

fordonbeträffandeDirektanmälan13 kap.

textavsnittBehandlas i
förordningen 1988:1108frånförtsBestämmelserna har över om

bilregistret.direktregistrering i
det i praktikeneftersomord,oegentligt ärDirektregistrering är ett

för registre-förhållande till VVanmälernågonfråga ettatt annanom
myndigheten.vidtas alltidregistreringkallasåtgärdring. Den avsom

1 §
Båda dessatextavsnitt 12. typeroch 6Punkterna 5 är avnya, se

därtillochöverlåtelse görsregistrerasåtgärder kommer att ensom
in underde fallerhävdaskanspärr. Detrespektive attmarkering om

skull.tydlighetensförpunkten separatangesmen
iregistreraslastbilarochfordon bussarPunkt Tunga tunga

jämför 7§uthyrningsfordon,länsstyrelseförekommande fall somav
biluthyrning.1998:780förordningen om

jämför 2Punkt 8 är ny,

2 §
s.k.tilluppgifter VVi dagredanlämnarFörsäkringsanstalt genom

i författningstexten.uttrycktillbör kommadirektregistrering. Detta
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5 §
tiden räknasBestämmelsen första stycket hur med avvikelsei anger

fordonsregistreringen generellt.från de regler gäller för Jämförsom -
kap. 68

14 saluvagnsregistreringkap.

Behandlas i textavsnitt
saluvagnsregistrering finns i dag iBestämmelserna 38-44 §§om

BRK.

registreringFörutsättningar för

§1
omfattas registreringsplikten,terrängsläp inte längreEftersom av

och f°ardiskrepansen i nuvarande 1 8 BRK,jämför även
härtill.saluvagnsbestämmelsema anpassas

saluvagnsregistrering kanfordon används med stödDe av varasom
kan därför möjligen ieller avställda.antingen oregistrerade Det sättas

registreringsfonn.saluvagnsregistrering egentligenfråga är enom
för saluvagnsregistrering.till valts kalla institutetharDetta trots att

jämför tillfällig registrering.erhålls enhetlig terminologi,Därmed en
dockgäller tills vidare,saluvagnsregistreringenförutsättsDet att

återkallas.grundtill dess den på någonlängst att
saluvagnsregistrering och andra formerviktig skillnad mellanEn av

förstnämnda fallet inte någradet i dettillfällig registrering ärär att
det sig visstregistreras,specifika, utpekade fordon rör ettutan omsom

skall användas med stödantal skyltarfordon och visstantal ett avsom
registreringen.

också under 2Se

saluvagnsregistreringstödRätt bruka fordon medatt av

2 §
mellan och såtillvidaunderförstådd koppling 1 2finnsDet atten

åtgärderför uppräknadesaluvagnsregistreringen får användas endast
alltså frågafordon registreringen Detmed innehavaren äger. äravsom

saluvagnsregistrering vidtar någon åtgärdden redan inneharattom som
yrkesmässigt driver tillverkning ellerhanmed det eller de fordon som

bilhandlaren demonstrerarhandel med,eller ettt.ex.transport somav
lager.fordon han har isom
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Det behovet fordonär de inteatt transportera trots att ärav
registrerade eller avställda skall beaktas i förekommande fall.som
Saluvagnsregistrering skall alltså inte beviljas reparationsföretagrena
för kömingar med fordon i verksamheten.som repareras

Vissa företag inriktade utförapå omfattandeär renoveringar,att
främst det gäller lastbilar. Dessa företag kan intenär komma i fråga för
saluvagnsregistrering. har föra förDet långt sträckaansetts att ut

i sig innefattar undantag från de ordinariesystemet reglernaettsom-
registrering till låta sådana företag omfattas tillatt rättenom av-

saluvagnsregistrering. gällerDetta med beaktandeäven attav
renoveringsföretagen därmed kan i konkurrenslägesämreettanses vara

de företag har både tillverkningsenhetän eller försäljningsenhetsom
och reparationsenhet inom verksamheten. Sådana företag torde i
praktiken använda saluvagnsskyltar erhållit i tillverknings-som man

försäljningsverksamhetenoch för fordon etc.som renoveras, repareras
Se textavsnitt

Prövningen ansökanav en

3-4
kanDet anmärkas s.k. flytande försäkring trafikförsäkring.att ären en

Jämför trañkskadelagen 1975:1410. Observera bevisatt ett om-
trafikförsäkring, till skillnad vad i dag gäller enligt 41 § BRK,mot som
skall in tillsammans med ansökan.ges

Saluvagnsskyltar

§5
förutsättsDet skylten placeras på fordonet, dvs. utsidan,på inteatt t.ex.

i bakrutan.

6 § Bestämmelsen Regleringen förhindra dupletterär att attny. avser
skylt med beteckning finns i omlopp och missbrukas.av en samma

7 §
Motsvarar 43 § BRK.

18 18-6121SOU1998:162Vägtrafikregistrering
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Återkallelse saluvagnsregistreringav en

9 §
detUnder ledet punkt bl.a. det fallet4 denattsenare av ryms som

innehar saluvagnsregistreringen själv begär den skall upphöraatt
återkallelse på begäran.egen

10 §
Rätten använda saluvagnsskylten kan upphöra föreskrivenatt attgenom
skatt inte betalas, jämför §Se 44 BRK.7 även-

Underrättelseskyldighet

11 §
Bestämmelsen tillämplig rad myndigheter,på såsomDenär är enny.
polismyndighet, kronofogdemyndighet, skattemyndighet och
tullmyndighet.

Jämför kap. yrkestrafikförordningen 1998:779,8 2 § YTF.
också kap. omhändertagande saluvagnsskylt.Se 18 §5 om av

15 kap. Tillfällig registrering

Behandlas i textavsnitt 10.
Bestämmelserna i flera författningar har arbetats tillsamman

intstitutet tillfällig registrering.
bör bestämmelserna möjlighet för denDet utgörnoteras att en

enskilde registrering, inte pålaga frånutnyttja sådanatt statensenen
sida.

Förslaget bygger förteckningar registerpå olikaatt exportvagns--
respektive turistvagnsförteckning avskaffas och den tillfälligaatt-
registreringen sker i vägtrafikregistret.

fördelarna registrering i vägtrafikregistret vissamedEn är attav
utländska finnas där och blir sökbara.registreringsuppgifter kommer att

registreringsnumretgäller dock länge endast det utländskaDetta såän
och fordonets hemland registreringshänseende.i

led i förfarandet följer, det inte särskilt iSom även nämnsett om
författningen, den tillfälliga registreringeni samband medVV attatt
beviljas utfärdar registreringsbevis för registreringens giltighetstidett

kap..jfr 7
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Förutsättningar för registrering m.m.

§1
Förslaget omfattar, liksom förslagVV:s se textavsnitt 10 motordrivna
fordon och släpfordon.

Exportvagnskungörelsen 1964:39, EVK, gäller personbilar och
motorcyklar, medan turistvagnskungörelsen 1972:601, gällerTVK,
bilar, motorcyklar och släpvagnar. utvidga tillämpningsområdetAtt

föreslåssåsom har inte bedömts medföra några problem.nu
tillfälligaDen registreringen omfattar såväl fordon från EU/EES-

länderna fordon från s.k. land.tredje vissa avseendenI måstesom man
dock skilja på de båda kategorierna.

Gällande bestämmelser exportvagnsregistrering torde, i fallvartom
i praktiken, omfatta endast fordon. föreliggandeDet förslagetnya nu
inbegriper begagnade fordon. vissa avseendenI måste olikaäven regler
gälla för respektive kategori. Därför måste uppdelning, meden
angivande definitioner, göras.av

2 §
Bestämmelserna omfattar fordon längre fram skall stadigvarandesom
registreras i vägtrafikregistret. Märk tillfällig registrering inte gälleratt
sådana fordon omfattas bestämmelserna saluvagns-som av om
registrering. följerDetta innehållet i punktav

Tillfällig registrering kan inte heller avställt fordon. Dettaettavse
följer terminologin i och2 3 §§.av

Begreppet egentligt hemvist ansluter till terminologin i § första7
stycket folkbokföringslagen nästföljande1991:481. I kapitel i16
förordningsförslaget, tillfälligt brukande i Sverige fordonrörsom av

hemmahörande i något land, baserat på förslag tillär EG-annat ettsom
direktiv på skattesidan, används i stället begreppet normalt hemvist.

3 §
Förslaget omfattar också fordon inte skall stadigvarandesom
registreras i vägtrafikregistret.

detNär gäller begagnade fordon bör frågor beviljandeom av
tillfällig registrering och avregistrering vägtrafikregistret lämpligenur
handläggas i sammanhang. författningstextenI uttrycks dock inteett
avregistreringsbeslutet förutsättning för tillfällig registreringattsom en
skall kunna beviljas. förutsätterDäremot avregistreringen tillfälligatt
registrering beviljas, kap.11 1 § punktse

Punkten de4 s.k. testfordonen. detI övervägande antalet fallavser
tillfällig registrering ansökan fysisk Såvitt kanvigörsav av en person.
kommer juridisk knappast stå för ansökan i andra fallattse en person
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i testfordonsfallen. har beaktatsDetta vid utformningen dennaän av
punkt. Kravet har utformats så, den juridiska inte skall haatt personen
sin ledning i Sverige och den denne förareatt representerarsom en-
eller någon medlem eller liknande endastett testteamarman av -
tillfälligt skall vistas i landet.

4§
Enligt förslagVV:s se textavsnitt 10 skulle registrering,temporär som
registreringsformen fåkallades i förslaget, inte meddelas på förrännytt
12 månader förflutit från föregående medgivande. villeVV med den
bestämmelsen minimera risken för bestämmelserna.missbruk av

Följande kan föreskrifterockså I VV:s VVFS 1994:5,noteras.
ändrade behandlas1994:13 och 1996:121 i avsnitt 10.3genom
utrustningskraven för fordon. Bestämmelserna där kopplade till denär
dispens i vid fordonskravenvissa fall krävs från enligt §11avstegsom

Dispens enligt föreskrifter utrustningskrav kanFK. VV:s underom
vissa förutsättningar beviljas vid tillfällehögst år. innebärDettaett per

privatimport kan endast fordon tolvmånadersperiod.skeatt ettav per
Beträffande EU-bilar har utrustningskraven samordnats förnyare
gemenskapens medlemsländer. dispens frånNågon utrustningskraven

då inte,krävs vilket får till följd begränsningen till fordon åratt ett per
inte gäller i fordon.utrustningshänseende för sådana Begränsningen i-
registreringshänseende påkallad.f°ar dock har inte hellerDenanses
bedömts stå i strid med regler.EG-rättens

Inskränkningar i och villkor för bruka tillfälligträtten att ett
registrerat fordon

5-7§§
Regleringen innebär skillnad i brukande fordon från EES-länderen av
respektive andra länder s.k. tredje land.

Brukandet med stöd den tillfälliga registreringen för frånettav
tredje land skall föras ikommande fordon, insom senare
vägtrafikregistret, inskränkt fordonet har godkänts vidinnanär en

fordonetregistreringsbesiktning, medan det, sedan har godkänts vid
registreringsbesiktning, får användas inskränkningar, förutsattutan att

visstfordonet efter besiktningen inte ändrats på så det intesätt att
längre med utförandet vid besiktningen elleröverensstämmer när
typintyget utfärdades eller det i övrigt ändrats så dessatt att
beskattningsförhållande påverkas.
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Möjligheten för undantag för detmedge begränsadeVV att
brukandet i tiden före registreringsbesiktning krävs för att anpassa
bestämmelserna till EG-reglema.

Motsvarande inskränkningar behövs inte vid brukande fordonav
inte skall registreras landet, eftersomi beträffandesom senare man

fordondessa redan vid ansökan ställer krav företeende vissaav
handlingar, 12 och 13 §§.se

Beträffande utländskt registreringsbevis, jämförkraven på 5 §ett
förordningen fordon i internationell vägtrafik i Sverige.1987:27 om

8 §
Bestämmelsen från och fortfarande motiveradÖverförd EVKär anses
med hänsyn till de krav bör ställas inom den yrkesmässigasom
trafiken.

Brukande stöd registreringutan av

9 §
fordon förs i landet harVi föreslår alltså in ägareatt ett som av en som

stöd giltig utländsksitt huvudsakliga hemvist i Sverige med av en
övergångstid skall kunna omfattasregistrering under kort aven

bestämmelserna nästföljande kapitel jfr textavsnitti 16 ll.

Ansökan

10 §
respektiveMotsvaras § TVK.5 EVKav
huvudregeln fordonetsAnsökan enligt Iägare.görs exportvagns-av

förvärva fordonfallen kan det dock denäven att ett nyttsom avservara
sökande.ärsom

fordon säljs till utlandetde fall då det sig begagnatI rör ett somom
och alltså sökande.det köparen förutsätts fordonet ärägaär som

trafikförsäkringspliktigt i enlighettillfälligt registrerat fordon blirEtt
1975:1410.med bestämmelserna i trafikskadelagen2 §

§11
fordon skall föras landet.Bestämmelsen alla ut ursomavser

12 §
skall föras landet.Bestämmelsen fordon ut uravser nya som
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13 §
Bestämmelsen begagnade fordon skall föras landet ochutavser som ur
testfordon. f°arVV precisera innebörden motsvarandenärmare av
kontroll.

Giltighetstid

14 §
Turistvagnslicens gäller i dag 7 § TVK under den tid temporärsom
tullfrihet har medgetts för fordonet eller detta kontrollerats tullen påav

Detta krav ställs inte i förslaget.sätt.annat
fordonEtt förs i Sverige i s.k. internationell vägtrafik, dvs.som

enligt bestämmelserna i förordningen 1987:27 fordon iom
internationell vägtrafik i Sverige, skall registrerat i främmandevara en

sådantEtt fordon behöver då i dag inte registrerat enligt BRK.stat. vara
Så länge den utländska registreringen gäller behövs inte heller
turistvagnslicens för fordonet.

15 §
Tanken fordonsägaren under den tillfälliga registreringensär att
giltighetstid skall låta fordonet gå de forrnaliteterigenom och kontroller

behövs för det skall kunna registreras i det ordinarieatt systemet.som
När registreringsbesiktning har skett förutsättningar för ordinarieantas
registrering föreligga.

Jämför i fråga andra stycket tredjel § stycket iEVK,om som
princip föreslås få allmän giltighet för den tillfälliga registreringen.

16 §
Jämför vad under 15sägssom ovan

Följder registreringenav

17 §
Tanken enhetlig registreringsskylt skall kunna användas förär att en
samtliga former tillfällig registrering.av

Registreringsnumret skall möjligt detsamma det iom vara som som
förekommande fall tilldelas vid slutlig registrering, vilket inte kan

fallet för fordon skall lämna landet efter utgången denvara som av
tillfälliga registreringen.

VV får med stöd kap. meddela21 l § föreskrifter i dessanärmareav
avseenden.
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16 kap. i Sverige fordonTillfälligt brukande ärav som
någothemmahörande i landannat

Se textavsnitt 11.
förslag till rådetsBestämmelserna bygger på direktiv om

skattebehandling.
kan här enligt förordningen 1977:774Det rättnämnas, att attom

får sådan terrängskoterbruka finländsk terrängskoter i Sverige meden
i finländska eller i Finlandhemort Finland, ägs statensom av

brukas i Finland, föras i Sverigehemmahörande och fårsomperson
tillfälligt svensk trafikförsäkring ochoch brukas här utan utan att

fordonet registrerat.är

Definitioner

§1
Artikel direktivförslaget.3 1-5

bosättning,Jämför angående vikap. § KKF1 5även permanent som
föreslår skall ingå i kap.1 2 § KKL.nu

2 §
Familj har inte behöva särskiltArtikel a-d direktivförslaget.2 ansetts

punkt f i direktivförslaget.definieras i författningstexten. Se 2

Allmänna bestämmelser

3 §
Artikel direktivförslaget.5

Vissa fall privat brukav

§4
Artikel direktivförslaget.6

Affársmässigt bruk

i saknar dockBestämmelserna 6 §Artikel direktivförslaget.7
motsvarighet direktivförslaget.i
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Särskilda bestämmelser släpfordon, mopeder klass I och lättaom
motorcyklar

7 §
4 förordningen§ 1987:27 fordon i internationell vägtrañk iom
Sverige.

Handlingar skall medföras vid färdsom

3 §
Jämför § förordningen5 1987:27.

Registreringsskyltar

9 §
6 § förordningen 1987:27.

Nationalitetsmärke

§10
förordningen7 § 1987:27.

Jämför kommentaren under 9 kap. 12

17 kap. Särskilda fordonsskyltar

Enligt definitionen registreringsskyltar i förslaget till förordningav om
vägtrafikdeñnitioner de i detta kapitel behandlade skyltarnautgör
registreringsskyltar.

Skyltar lör beskickningsfordon

Behandlas i textavsnitt
Bestämmelserna i förordningen 1988:964 skyltar förom

beskickningsfordon har förts till förordningenöver om
vägtrañkregister.
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fordonsskyltarPersonliga

textavsnittBehandlas i
personliga1988:965förordningeniBestämmelserna om

förordning.till dennaförtsharfordonsskyltar över

7 §
1998:1028.SFSförordninggällandeiändringarJämför genomnu

Straffbestämmelser18 kap. m.m.

textavsnitt 17.Behandlas i
13-15EVK,och12 13BRK,paragrafer iföljandeochJämför 87 §

1987:27.förordningen15-18TVK,12-14ILK,

Ansvar

§1
BRK.i 87 §reglerasdagifallhuvudsakiUpptar som

skyldigsigfordonavställteller göroregistreratbrukarDen ettsom
§då enligt 13straffasdvs.registreringsbestämmelsema,brotttill mot

förordningen§kap. 128eller brottvägtrafikregister, motlagen om
avställtbrukandepunktenligtdärvidstraffasoch avavsersom

innehavarenfall dåavsedda ettdär§kap. 5också 1fordon. Se avom
medjämställsfordon ägaren.

§2
BRK.90 §ireglerasi dagfallhuvudsakiUpptar som

hängerförfarandendeochägarbyteanmälanUnderlåten somom
Jämföravkriminaliseras.anmälansådanmed ensamman

i kap.bestämmelserna 10
enligtanmälan12i kap.nationalitetsmärke 9Bestämmelserna om

kreditköpvid samtåteitaganderättupphördavseendekap. 9 §10 m.m.
hellerintehar§ ansettskap. 10enligt 10adressanmälanochnamn-

framstårstraffsanktioneringkaraktären somden att envara av
meningsfull.

3§
textavsnittiBehandlasBestämmelsen är ny.

4 §
TVK.13 §EVK,§12ILK,14 §BRK,89 §Motsvarar
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Omhändertagande saluvagnsskyltarav

§5
Bestämmelsen föreslåsDen på inrådanär polisen, underny. av som

lång tid funnit det otillfredsställande det saknas möjlighetatt att ta om
hand saluvagnsskyltar helt uppenbart används systematiskt isom
brottsligt syfte, exempelvis för kringgå bestämmelsernaatt om
interimslicens vid privatimport.

föreslagnaDen bestämmelsen äkta skyltar. Beträffandeavser
förfalskningar får polisen tillämpa förverkande-beslags- och
bestämmelserna i brottsbalken.

Beträffande tredje stycket jämför tredje78 § stycket FSL och §10
FSF.

förfarandetSe bemyndigande i 21 kap. 8 Jämför 6 kap.om även
7 § YTL kap.7 och5 6 YTF.samt

Om fordonet brukas skyltarna har omhändertagitstrots ochatt
medgivande till fortsatt färd inte har lämnats föreligger brott enligt §1
punkt

19 kap. Prövningsförfarandet

Se textavsnitt 4.5.

Prövningsmyndigheter

1§
Hänvisningen i andra stycket har motiverad det vidansetts attav
handläggningen registreringsfrâgor ofta iuppstår problem medav
anknytning till offentlighet och sekretess.

2 §
Jämför första54 § stycket och 99 § BRK.

3 §
åtgärderDe i bestämmelsen består mestadels i registreraattsom avses

uppgifter. Beslutet fattas oftast automatiserad behandling. Dettagenom
gäller vid anmälan fordon i rörelse.t.ex. Regleringen ien av en
yrkestrañkförfattningama uppbyggd så tillstândshavarenär anmäler,att
dvs. ansöker inte fordon skall användas i rörelsen. deI fallatt ettom,

uppgift anmälan enligt ellerYTF BUF avseendeen avser en
användning fordon i rörelsen länsstyrelsen för VVattav svarar
underrättas uppgiften 71 andra§ stycket BRK. Enligt vårom
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sådant falllänsstyrelse idockuppfattning det ärettär som
uppgiften registerförsförregistreringsmyndighet och attsvarar

Vid registrera anmälankap.jfr l och 2 YTF.5 vägran att enen
anledning handläggning.beslut med sinfattar länsstyrelsen också ett av

registreringsmyndigheten fåralltsåförsta stycket uttrycksGenom att
negativa.positivabeslut såvälfatta alla nödvändiga som-

exempelvis i falltillämpasandra meningen kanAndra stycket när
och/eller fordonberörärendenhandläggning två samma personsomav

myndighetema.aktuell hos bådaär

4 §
för närvarande intefelparkeringsavgifterRegistrering ärav

Jämför bilaga tillsåledes 4Bestämmelsenförfattningsreglerad. är ny.
förordningen.

uppgifterbehandlingautomatiseradBeslut avgenom

5 §
uttryckligen beslut f°argäller i dagskillnad från vadTill attangessom
uppgifter i registret,automatiserad behandlingfattas seavgenom

vidare textavsnittet.

beslutändringOmprövning och avav

6 §
Jämför §99 BRK.

ändring elleromprövning ochbehandlasbestämmelsenI
Institutet fårbeslutet.omprövadedetändringomprövning utan av

rättelse enligt 28 § PUL.skiljas från
till fördelvägtrafikregisteromrâdet påkallad bådeOmprövning påär

fordonsskatte-gäller påenskilde.den Dettaoch till nackdel för även
området.

bestämmelser1986:223förvaltningslagensJämför däremot om
till fördelomprövningdär endastochomprövning 28 §§,beslut, 27av

för den enskilde möjlig.är
till FSL,förarbetenayttrande iLagrådetsi övrigtSe prop.

1987/88:159 och 111.110s.
omprövningEffektivareJämför 1998:42Dsäven av

förvaltningsbeslut.



Författningskommentarer556 SOU 1998:162

Omprövning med stöd andra stycket bör få ske endast iav
undantagsfall, då förgrund resning i och fört.ex. sig skulle kunna
föreligga.

Beträffande treårsfristen, 37 § FSL. Vi har föreslåövervägt attse -
allmän regel ändring de registreradeatt ägarförhållandenaen om av

skulle ske inom viss tidsjkist från det beslut viss registreringatten om
fattades. harVV emellertid pekat viktenpå hög registerkvalitetav en
och sådan frist skulle kunna medföraatt det förhållandet iatt rättaen
registerhänseende inte registreras på grund viss tid förflutit sedanattav
själva det ursprungliga registreringsbeslutet fattades. Vi har därför

för inte föreslå någon sådanstannat allmän tidsfrist.att Den enda-
tidsmässiga begränsningen således den här förordadeär treårsfristen.

Frågan omprövningsrättens räckvidd eller omfattning har ställtsom
på sin domstolsprövning. Regeringsrättenspets har därvid slagitgenom
fast omprövningsskyldigheten inte begränsadatt till fråganär om
beslutet uppenbart oriktigtär den beslutets riktighetutan att överavser

RÅhuvud 1996 ref. 51.
Jämför angående omprövning Förvaltningsrättsligäven tidskrift

6/98 295 ff.s.

Överklagande20 kap.

Behandlas i textavsnitt 4.6.

1 §
Första stycket fjärde99 § stycket BRK och bestämmelsermotsvarar i
de förordningar reglerar förhållandena enligt punkterna 3 ochsom
Punkten 2 i förhållande till vadär gäller i dag.ny som

Beträffande andra stycket, textavsnitten och4.5 4.6.se
frågaI överklagandetid gäller den allmänna regeln i 23 §om

förvaltningslagen veckor från den dag då klaganden fick deltreom av
beslutet.

2 §
ochI 10 24 förordningen 1997:652 instruktionmed för Vägverket

i 10 §sägs verksförordningens 1995:1322 bestämmelseratt om
överklagande inte gäller för VV och i 24 § beslutVV:s överklagasatt
hos regeringen, något inte följer andra föreskrifterannat änom av

förvaltningslagen22 a§ 1986:223 eller bestämmelse särskilten som
hänvisar till 22 förvaltningslagen.§ Detta innebär bl.a. atta
överklagande nonngivningsbeslut regeringen,prövasav av se prop.
l997/98:10l och SFS 1998:1099.
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§3
textavsnittet.iredovisatsutförligtharbestämmelsenförMotiven

ibestämmelseninföraförgrundenrättsliga att enBeträffande den
andra§ledet 14detförordningskaraktär,författning avsenareseav

lydelseförvaltningsdomstolar iallmänna1971:289lagenstycket om
1998:373.enligt SFS

anmärkas.följandeövrigt kanI
ilänsstyrelsehar3 §kap.under 19kommentarenframgårSom av

tillknyterfrågoribeslutanderättfalleller några ansomnågot
Överklaganden beslutsådana styrsfordonsregistreringen. genomav

Örebro län.itill Länsrättenbestämmelsedenna
uppgiftVVunderrättarUtrikesdepartementet omfallde enomI

uppgiftenförVV attbeskickningsskylt,påbeteckning svaraansesen
överklagaskanbeslutetföljdtillfår attDetta synsätti registret.förs

bestämmelser.enligt gängse

§4
BRK.§100Motsvarar

Bemyndiganden21 kap.

§§.l-3
BRK.och 86Jämför 85

JämförBRK.5 §stödmedföreskrifteri dag ävenmeddelarVV av
vägtrafikdefinitioner.förordningrespektivelagtillförslaghärom om

deni frågaaktualiseraskan t.ex.förfarandet omFöreskrifter om
kap.15registreringen,tillfälliga

förordningenfrånundantagmedgegenerell rätt attVVAtt enge
därför iblirhärvidlag stortbefogenhetVV:sför långt.gåskulle attvara

förgjorts§punkt 2i 3emellertidharTilläggdag.i avdensamma som
tillämpningssvårigheter.undvikasyftefordon ikategori attvissen av

anmälan§kap. 4 atti 10kravet omfrånUndantag
fallerregistreringsbevisfordonetspåskalläganderättsövergång göras

undantag.medgeunder VV:sin rätt att
och kommentaren§kap. 41datakommunicering,Beträffande se

föreslås föri §stycke ltredjeförevarandehäriBestämmelsendärtill.
därmedochteknikoberoendeskallförfattningsregleringen varaatt

rutiner.införandeunderlätta nyaav
enligt 45-körtillståndennuvarandedebl.a.hänförsUnder § 12 p.

10.4.textavsnittBRK. Se47
skäl försyrmerliga attgäller kravBRKstycketförstaEnligt 86 §

detkrävsgengäldIföreskrivsskälSärskildaundantag.medge nu. -
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såsom i flera andra trafikförfattningar- åtgärden kan skeatt farautan
för trafiksäkerheten. detAtt krävs synnerliga skäl för undantag ettom
fordons skatteplikt påverkas hänger med sådant kravatt ettsamman
ställs i 88 § FSL.upp

Bestämmelsen i 3 § tredje stycket hänskjutande till regeringenom
har sin förebild i 20 § F SF.

4 §
Första och andra styckena fjärde5 § och femte styckenamotsvarar
BRK. Tredje stycket och ligger i linje medär VV:snytt centrala roll i-
fråga vägtrafikregistreringen.om

5 §
Motsvarar del 85 första§ stycket BRK.av

Märk RSV:s bemyndigande efteratt samråd med VV meddelaatt
föreskrifter uppbörd registerhållningsavgift i samband medom av uttag

saluvagnsskatt förs till förslaget till förordningöver avgifterav om
inom vägtrafikområdet.

6 §
86 § tredje stycket BRK.

§7
Bestämmelsen har förts från förordningen8 §över 1988:964 om
skyltar för beskickningsfordon.

Övergångsbestämmelsema
Punkt De här uppräknade licensema i flera olikanämns andra
författningar. En del dessa författningar ändras i samband medav
ikraftträdandet de bestämmelserna. bestämmelseEn generellav nya av

har likväl bedömts nödvändig.art
Punkt Föreskriften sikte såväl det förhållandettar att
handläggningsordningen bl.a. överflyttning till VV de materiellasom
bestämmelserna ändras.
Punkt Bemyndiganden medge undantag finns i dag iatt såväl BRK

vissa andra de författningar föreslås upphävda.som av som
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Bilagorna
registerinnehålletgällervadövervägandenvåra sefrågaI om

och 12-14.textavsnitten 8-10
registret ochfinnas iskalluppgiftervilkabilagorna somI somanges

deuppgifterAndrain.föra änskyldigmyndighetrespektive attäralltså
de inte täcksmåni denregistreras,får inteuttryckligen nämnssom

uppgifter.övrigabegreppetav
deförgallringsföreskrifterslagskanBilagorna ettsomses

myndigheterna.tillämpande

Bilaga 1

Ägaruppgifter2

hemortslänochhemortskommunhemortsförsamling,Uppgift angesom
bearbetningtekniskvisskodLKF-kod. Denna styrs.k.i dag som en

medLKF-koden t.ex.registersystemet.ibehandlingeller anges
församling 01.och01kommundvs. län 18,180101,

telefon-fordonsägarensi dagantecknasägaruppgiftemaBland
adressuppgifternavadaviseringautomatiskaVid RSV:s avsernummer.

dendärförföreslårVimotsvarande. attellertelefonnummerinteanges
får utgå.inaktuellsnabbt blirför övrigtuppgiften som --

uppgifterAllmänna3

specificering finnsvissmärksfordonsskattuppgiften attBeträffande
författningsförslag 17.i4 § FSF,

Bilaga 2

Körkortsuppgifter2

registret. Begreppetiförsöverklagatsbeslut harUppgift att ettom
meningendenividsträckt atttolkasskallbeslut"överprövning av

såsomskallocksåöverklagandetsjälvatillkringuppgiftervissa anges,
beslutfördatumdomstol,överprövande m.m.

lämpligt kandetfinnerlänsstyrelsenochdetbegärsökandeOm en
vidhandläggasförflyttaskörkortsärende attöver annanenett

ärendetibeslutSedanKKL.stycket ettandrakap. §länsstyrelse, 410
domstol,tillflyttasmåletdomstol kan övertillöverklagatshar annanen
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förvaltningsdomstolar.allmärmaoch lagen 1971:2898 14 oma
åtgärder törs in i registret.Uppgifter sådanaom

Övriga uppgifter4

uppgift diarienummer förfallerdenna rubrikUnder t.ex. om en
ärende.eller pågåendeansökan ett

bild- ochfinns i de s.k.hänföras uppgifterHit kan också som
förarprovsregistren.

Bilaga 3

Tillståndsuppgifter2

det gäller uppgifter förmotsvarandebilagan påI närsätt somanges
för uppgiftmyndighetkörkortsregistreringen vilken attsom svarar en

Tillståndsuppgifter första punktenUnder rubrikförs in i registret.
prövningsmyndighet ...eller ...iVVden länsstyrelse ärsomanges

vidtagit. förverket har Detsådana åtgärderfråga angessomsomom
för följandegäller i princip samtligatillståndsuppgiftenden första

Vägverketlänsstyrelsen ellerbilagan, däruppgifter räknas isom upp
inte införaalltså någonmyndigheter.ansvariga Här attavsesanges som

föra uppgiften detfårmyndighetvalfrihet i fråga vilken utansomom
respektive ärendetypprövningsmyndighet fördenär är etc. somsom

för införandet.skall stå
tillståndstyperde olika kantillstånd samtligaMed slag somavsesav

och EG-förordningarsvenska författningarförekomma enligt som
trañktillstånd, transporttillstånd ochyrkestrafiken ireglerar stort, t.ex.

gemenskapstillstånd.
utfärdade kopioroch antaletgemenskapstillstândAntalet utfärdade

skälet uppgifterna tjänardetregistrerassådant bör även attett avav
tillbegäran lämnasuppgifter påför vissastatistikunderlag somsom

11/98rådets förordning EGartikel iEG-kommissionen. Se l avnr-
684/92förordning EEGändringden december 199711 omnravom

med buss.internationellregler för persontransportgemensamma
gemenskapstillstånd registreras underMärk uppgiftenatt enom

rubrik.underbilaga och antalet kopiorrubrik i 3 en annan
bilagaunderbeslut,Beträffande överprövning seav

körkortsuppgifter.
länsstyrelse har meddelatframgå vilkenregistret börAv ettsom

länsbokstav. beror påbeslut Dettatillstånd eller fattat visstvisst attett
fortsättningenbiluthyrning itrafik ochyrkesmässigärendena om
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kommer följa tillståndshavarens folkbokföringsort, kap.2 2 §att se
respektive biluthyrning.YTL § lagen 1998:4924 om

Övriga5 uppgifter

Under denna rubrik faller uppgift diarienummer fört.ex. om en
ansökan eller pågående ärende.ett

det s.k.I förarprovsregistret, stödsystem för denutgör ettsom
författningsreglerade registerföringen jfr beträffande körkorts-ovan
registreringen, förs in uppgift och dispens frågai dag iom prov om
yrkeskunnande för trafiktillstånd, liksominnehavare beträffandeav
taxiförarlegitimation. fortsättningenuppgifter bör i kunna förasDessa
in under ovarmämnda rubrik.

Bilaga 4

felparkeringsavgifterSom i det föregående registreringennämnts är av
i dag författningsmässigt oreglerad. bilaga har förtsI 4 de uppgifter

bilaganVV registrerar i dag. Uppställningen i har tillanpassatssom
den för övriga bilagor.använtssom

fråga uppgiftenI ägaruppgifter kan anmärkas registreradattom om
parkeringsanmärkningenvid tidpunkten för utfärdandet kanägare av

ändras antecknatshar i registret ägareom en person senare somannan
vid tiden för jämför lagenöverträdelsen, 4 § 1976:206 om
felparkeringsavgift.

18-6121SOU1998:162Vågtrañkregistrering19
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förordningrespektivetill lagFörslag22.3 om

vägtrañkdefinitioner

textavsnittBehandlas i
användaöverföringen i dagvidvihär anmärkasbörDet att av
bl.a. vidnyligen skett,de ändringarförsökt beaktadefinitioner som

och andra1998:1276trafikförordningendeninförandet nyaav
ändringar i BRKdärmed. Sesambandförfattningsändringar i t.ex.

1998:1263.SFSoch i1998:1262 FKSFS genomgenom

Lagen:

andra stycket§1
föreskrivsoch 6 § BRK,§ FKtrafikförfattningar, 5 attfleraI t.ex.
fordon gällervisst slagförfattningrespektivebestämmelserna i avom

bestämmelse har med vissfordon. Dennachassi till sådantäven
in i denna lag.ochgenerell giltighetfåböraanpassning tasansetts -

författningar föreskrivsåsyftadedet ikanDet nämnas att omsom
förevarandedolly i §2begreppetingår istyraxel för påhängsvagn nu

lag.

§2
frånfordonsdefinitionerfrämstförtsbestämmelsen harI samman

1972:595,fordonskungörelsen1972:594,terrängtrafikkungörelsen
1998:980körkortsförordningenbilregisterkungörelsen 1972:599,

1276.trafikförordningen 998:och l
debl.a. utifrånskett,harmoderniseringarspråkligaVissa

trafikförordningen.genomförts i denförenklingar nyasom

3 §
trafikförfattningar,i flerai dagåterfinnsbestämmelseMotsvarande

allmänhetstycket BRK. Iförstastycket och 5 §första FK4 §t.ex. -
utrustninggällerfordonsslag såvitthänföras tillfordon böratorde ett ett

idetkörkortsbehörighet Omregistrering,beskaffenhet,och etc.
bör den kunnalösningfog förundantagsfall skulle finnas annanen

och 4 §§.tillämpning 3medges med av
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§4
undantagsmöj lighetersåväl deinbegriperUndantagsbestämmelsen som

stycket§ andra BRKoch 5stycket FKandrai dag i 4 §finns t.ex. som v
undantag.andra former av

Förordningen:

2 §
sådanaförtsi lagenmotsvarandehar påHär sätt sammansom

börainte hartrafikförfattningamafrån de olika ansettsdefinitioner som
lagform.ges

författning haridefinierasi dag ansettsVissa begrepp som
exempel kansådanaSom nämnasoch därföröverflödiga mönstrats ut.

Även definitionersådanatrafik.yrkesmässiguthymingsrörelse och som
särskilditill begrepphänvisningi endast använtsbestått ett som enen

fåttparagraf har utgå.
följandedefinitionerna kanmellanordningsföljdenfrågaI om

anmärkas.
ställts idefinitionernatrafikförfatmingamaHittills har i upp

har emellertidtrafikförordningenbl.a. i KKF. Ibokstavsordning, en
och fordonsbegrepp. I dettavägbegreppgrundbegrepp,indelning skett i

bokstavsordning.efterindelningentraditionelladenförslag används
skulletrafikförordningeniharindelning likt denOm använtssomen

fall tillkommersådantsvårighet. Iönskvärd denkan göras utananses
förslagsvis bl.a.trafikförordningeniharde rubriker använtsutöver som

"registreringsbegrepp.körkortsbegrepp ochrubrikersådana som -
lagen,det gällerinteuppkommerfrågeställningMotsvarande när

kan används.fordonsbegrepp Sekallasendast vadeftersom där som
trafikförordningen.idenna termom

3- 6 §§
Jämför iochFK 5 § BRK.beslutsmyndighet, 4 §i dagVV t.ex.är se

förordningtillförslagetkap. 1-3övrigt bl.a. 21 om
vägtrafikregister.

§7
Överklagande regeringenhosoch 95 § BRKenligt § FKi dag 117sker

desådan ävenärendena haroch attnaturansetts avvara
fordonsförhållandetdetdit. Bl.a.överklagasfortsättningsvis bör att .ett

bör finnasdetmedförpåverkas rättskatteförhållanden kan attatt
iöverklaganderätteninskränkningMärk docköverklaga beslut. attett

LL
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innehåller§ KKF,föreskrivs i 9 kap. 1områdetpå det här ensom
hänvisning till kap. 78
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22.4 Förslag till förordning avgifter inomom

vägtrafikområdet

Behandlas påpekas där skall författningsförslageti textavsnitt 18. Som
principskiss.ses som en

förslaget har avgifterna delats i ämnesområdena fordon, körkortI
förslaget till förordningoch yrkesmässig trafik, jämför om

vägtrafikregister.
beloppskissen har i viss utsträckning de respektiveI angetts

avgiftsklasser skall inte inlägg igäller i dag. Dessa ettsomsom ses
Avgiftsnivåemadiskussionen avgiftsuttaget generellt fårsett.om

efter kriterier faller utanför vår bedömning.bestämmas som

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 §
styckena förordningen medMotsvarar § andra och tredje 1972:6481

för Vägverket.taxa

2 Avgifter fordonkap. rörsom

Ansökningsavgifter

1-6
Bestämmelserna från de förordningar reglerarhar förts över som
respektive inom omrâdet. författningsförslagenmateriella frågor Se
under ändringar dessa förordningar.23.5 iom

Registerhållningsavgift

§7
delvis första och andra styckena BRK.Motsvarar 65 §

8 §
delvisMotsvarar 65 § BRK.



1998:162SOUFörfattningskommentarer566

Skyltavgifter

9 §
delvis 63 § BRK.Motsvarar

för få enkeltinterimsskylt,avgiften förMärk ett system,attatt en
registreringen.tillfälligaför denansökningsavgiftenin i självabakas

§10
styckettredje BRK.Bestämmelsen 63 §motsvarar

§11
64 § BRK.Bestämmelsen motsvarar

12 §
beskickningsfordonförskyltarförordningen4 §Motsvarar om

fordonsskyltar.personligaförordningenrespektive §5 om

13 §
vägtrafikregister.förordningenkap.och 14 7 §Jämför 67 § BRK om

Avställningsavgift

och14 15
paragrafer.i tvådelatsBRK har65 § uppa

förordatbl.a.för år 1999avgiftsframställning atthar i sinVV
iregisterhållnings-inbakasi ställetbort ochavställningsavgiften tas

textavsnittjämför 18.avgiften,

körkortAvgifter3 rörkap. som

i harkörkortshanteringenförutgåravgifterna stortolikaDe som
förordningsförslaget.kapitel ii särskiltsamlats ett

Ansökningsavgifter

och1 2
Vägverket.med förförordningenoch§ KKFJämför 8 kap. 13 taxa
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Prov m.m.

3§
Jämför förordningen1 § med för Vägverket.taxa

4§
Bestämmelsen 2 § förordningen med för Vägverket.motsvarar taxa

5§
Bestämmelsen 3 § förordningen med för Vägverket.motsvarar taxa

6 §
Jämför förordningen4 § med för Vägverket. Bestämmelsen hartaxa
här inskränkts till vad i praktiken torde aktuellt.som vara

4 kap. Avgifter yrkesmässigrör trafik och biluthyrningsom

Ansökningsavgifter

och1 2
Bestämmelserna i kap. första11 7 § och tredje styckenamotsvarar stort
YTF och förordningen13 § 1998:780 biluthyrning.om

3 §
Motsvarar förordningen10 § 1998:786 behöriga myndigheterom

i fråga internationella inom Europeiskatransporterm.m. om
ekonomiska samarbetsområdet EES.

Övrigt

4 §
Bestämmelsen kap. stycket11 7 § andra YTF. Se beträffandemotsvarar
avgift för yrkestrafikmärken textavsnitt 18.4.

Övriga5 kap. bestämmelser

Verkställighetsiöreskrifter

första1 § stycket
Motsvarar del 85 § BRK.av
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andra stycket§1
Vägverket.förmedJämför § förordningen5 taxa

Omprövning

2§
reglerasoch 139i 2 kap.fallFör avsessom

respektive lagen37 §fordonsskattelageniomprövningsförfarandet
saluvagnsskatt 6 §.om

Överklagande

§3
Jämför 1 kap.1992:191.avgiftsförordningendelvis 14 §Motsvarar -

förordningen.hänvisar till den2 som

4 §
för Vägverket.medförordningenstycketJämför 6 § andra taxa

5§
beslut enligtöverprövningensamordnasbestämmelsenGenom av

förordningenenligtgällervadförordning meddenna omsom
vägtrañkregister.
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författningsändringarÖvriga m1förslag22.5

väsentligaste författningarna.till deFörslagen har begränsats att avse
Ändringama befintligaterminologi deföranleds främst av en ny -

samlattillslåsyrkestrañkregistrenkörkorts- ochbil-, ettsamman
till saluvagns-omvandlassaluvagnslicensenvägtrafikregister, en

törfattningsregleringtillmedför förslagenVidareregistrering nyosv.
vissahänvisningar ivägtrafikområdet ändradedeñnitionema inomav

bestämmelser.
Ãndringarna Beslutadeförhållanden.dagensutgår från ännumen

fårbeaktas.således inte kunnat Dettahargenomförda förändringarinte
beredningen.under den vidareske

förmed instruktion1997:652förordningenkan 8 §Det attnoteras
myndigheter ochuppgifter tillsäljaverketVägverket i dag rätt attger

bilregisterkungörelsenför enligtverketenskilda det bilregister somur
författningsmässigt delblirBilregistret1972:599. avennu

bestämmelse inämndaUtformningenvägtrafikregistret. av
beredningen.underinstruktionen bör övervägas

Bemyndigandelagen

bemyndiganden reglerasdärtill knutnamedRegistreringsförfarandet
därför inte längreoch behöverregisterfcirfattningamautförligt dei nya

syftarbesiktningordetnyinsattabemyndigandelagen. Detinämnas -
ochsärskiltvägtrañkområdet, 34 §besiktning inomall nödvändigpå se

följande paragrafer i FK.

ordonsskattelagenF

ifordonetinnebärtillfälliga registreringen tasDen att upp
särskiltinteskattepliktigtblirdärmedvägtrafikregistret och om

skallregistrerade fordonentillfälligtdeAvsiktenundantag ärgörs. att
särskildi fall-skatteplikt ochfrånundantagna ettatt- utom envara

förstai 6 §särskilda regleringenbehövs denavgift skall Därförtas ut.
stycket.



örfattningskommentarer570 F SOU 1621998:

Körkortslagen

Definitionen i kap. bosättning har förts1 3 § frånöverpermanentav
KKF.

Dolly enligt lagen vägtrañkdeñnitioner författningsmässigtär om
släpkärra, vilken i sin form släpvagn. dennaFörsett ärtur atten en av

form släpvagn skall krävainte körkort behövs den ändringav som
föreslås i kap.2 1

errängtrajikkungörelsenT och fordonskungörelsen

respektive17 TTK 36 § FKa a
VV generell och uttrycklig det behövs förrätt att, attges en om
fastställa fordons identifikationsuppgifter i samband medett
registreringen fordon vägtrafikregistret,i beslutaettav om
registreringsbesiktning. Avsikten sådant beslut skall kunnaär att ett
fattas det föreligger alltföri registreringsärendet knapphändiganär
uppgifter fordonets utrustning besiktningOm inte sker ochom m.m.
nödvändiga uppgifter inte kan erhållas kansättannat
registreringsärendet beträffande preliminärtdet registrerade fordonet
inte fullföljas.

Bestämmelsen komplement till övriga bestämmelsertas ettsom
reglerar förutsättningarna för besiktning fordon Sesom av m.m.

textavsnitt

F ordonsskatteförordn ingen

finns uppgifter berör4 § viss specificering de fordonsskatten,I somav
jämför bilaga vägtrafikregister.till förordningen Bestämmelsernal om
i 4 FSF bör i samband med den förestående§ övervägas närmare

fordonsskattelagstiftningen.översynen av

Yrkestrafildörordningen biluthyrningoch förordningen om

kap.8 4 § respektive 12 §
Enligt vägtrafikregisterkap. förordningen jfr och där5 6 7om
skall i förevarande hänseenden uppgift brottsbelastningsregistretnu ur
lämnas till länsstyrelse fråga alla brott i nämndai 2 §avsesom som
kapitel. Allmän domstols underrättelseskyldighet har härtill.anpassats
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Körkortsförordningen

Ändringarna polisensföranleds främstkörkortsförordningeni nyaav
fortsättningen intebrottsbelastningsuppgifter iregisterstruktur och att

textavsnitt 15.register.finnas i SeVV:skommer att

kap. 8 §7
förordningenochYrkestrañkförordningenunderJämför omovan

vägtrafikregister harförordningenkap. §biluthyrning. Enligt 75 om
uppgifterlämnakörkortssammanhangskyldigheten i att ur

Motsvarandevissa brott.tillbrottsbelastningsregistret begränsats
underrättelseskyldighet.domstolsallmänföreslås i fråga om

Å följerbegränsningarnagällandebl.a. deandra sidan har somnu
utgå såsomföreslagitsstycket KKFsistaoch 6 §första stycket5 §av

från RPSunderrättelserutinenföreslagna regleranpassning till omen
till länsstyrelserna.via VV

rafi/çförordnT ingen

kap. §3 78
i kap.tagits 7utgå, harföreslåstill punktmotsvarighetEn uppsom

vägtrafikregister.förordningen8 § om
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Bilaga 1%
Kommittédirektiv ww

W

Översyn inombestämmelsernaav Dir
trafikregisterområdet 1996:117

y

december 1996.regeringssammanträde den 19Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

med uppgifttillkallassärskild utredare göra översynEn att en
trafikregisterområdet ochförfattningar inomgällande ut-av

bedöms nöd-författningsregleringarförslag till dearbeta som
och effektivi-förenkla, moderniseraHuvudsyftetvändiga. är att

regelsystemet.sera

registrenNärmare om

förs bil-,trafikadministrativa verksamhetenled i denSom ett
yrkestrafikregistren.ochkörkorts-

för bilregistret. VägverketregistermyndighetVägverket ärär
ikörkortsregistermyndighet och central myndighetcentraläven

regionala kör-Länsstyrelsernayrkestrafikregistret.fråga ärom
förregionala myndigheterkortsregistermyndigheter respektive

yrkestrañkregistret.
underlag for den in-Bilregistret har till ändamål utgöraatt

ägarforhållandena för for-fordonsbeståndet ochformation om
administrationen fordonkontrollen ochdon behövs för avsom

försäljningsskatt. bil-fordonsskatt och Iför uppbördensamt av
uppgifter fordons besiktnings-,registret återfinns ägar-,om
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trañkförsäkrings- och skatteförhållanden. Registret innehåller
också mängd tekniska data.en

Körkortsregistret innehåller bl.a. uppgifter innehavareom av
körkort och körkortstillstånd, körkortsbehörighet, villkor och
körkortsingripanden. hjälpmedelUtöver vid kontrollatt ettvara

körkort körkortshavare,och skall det underlag för utfär-av ge
dande, utlämnande, återkallelse, förnyelseomprövning, och
utbyte körkort.av

Yrkestrañkregistret innehåller uppgifter tillstånd tillom
yrkesmässig trafik, tillstånd till transportförmedling och till-
stånd till biluthyrning. Det betjänar främst tillståndsmyndig-
heter, polis och transportköpare.

Behovet utredningav en

Normgivningsyfkâgor

Enligt regeringsformen kan riksdagen inte delegera normgiv-
ningsmakten i fråga skatt. förhållandetDet grunden förattom
skattskyldighet för fordon knuten till fordonets registre-ärett
ring, vilken regleras regeringen beslutad förord-genom en av
ning, medför emellertid skattskyldighetens omfattning be-att

regeringsbeslut. Denna ordning har i olikastäms av samman-
hang mindre lämplig jfr lagrådets iyttrandeansetts t.ex.som

1994/95:55 4l. bör därförDet inte deövervägasprop. s. nu om
grundläggande bestämmelserna registrering borde i lag.om ges

Bättre avgiftskonstruktioner

Registerverksamheten finansieras i huvudsak avgifter.genom
bilregistreringenFör betalar fordonsägarna årlig register-en

hållningsavgift medan avgifterna för körkorts- och yrkes-
trañkregistreringen konstruerade Det finns där-är sätt.annat
för behov undersöka möjligheterna åstadkommaett att attav
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återspeglar register-bättreavgiftskonstruktioner sättettsom
kostnader.faktiskaverksamhetens

.Yvåröverskådligt rage/system

författningar. Utvecklingenskildairegistren reglerasolikaDe
systemmässigt kommit in-registrenmedförtdockhar attatt

bakgrundbl.a. dennabörvarandra. Utredarenmed mottegreras
denförfattningsregleringbehovetpröva avgemensamav en

registerverksamheten.trafikadministrativa
fordonsregistreringen ikringregelsystemetnuvarande ärDet

har medoch regelsystemet1960-taletutformat underdelarstora
regist-svåröverskådligt. Bestämmelserblivit tämligentiden om

författningar.antalifordon finnsrering stortettnumeraav
register-till den modernahellerRegelsystemet inteär anpassat

finns i bil-grundläggande bestämmelsernaföringstekniken. De
finns särskildal972:599n1en härutöverregisterkungörelsen

exportvagnskungörelsen 1964:39,reglerade iförfaranden t.ex.
kungörelsen 1973:766turistvagnskungörelsen 1972:601, om

fordon ifordon, Förordningen 1987:27interimslicens för om
förordningen 1988:964vägtrafik i Sverige,internationell om

beskickningsfordon, förordningen 1988:965förskyltar om
1988:1108fordonsskyltar och förordningenpersonliga om

reglerbilregistret.direktregistrering i Det finns även som an-
skattelagstift-författningar ibilregistret i olikaknyter till t.ex.

bilavgasförordningenbilavgaslagen 1986:1386,ningen,
och förordningenbilskrotningslagen 1975:343. l1991:1481

Vägverketinstruktion för reglerasmed1992:1467 rätten att
fordon tillhör För-uppgifter bilregistret. Försälja somur

registrering i militärafinns reglersvarsmakten även väg-om
förordningen 1945:625trafikkungörelsen 1974:97 och i om

infördavid försäljning fordonregistrering vissa ärav somm.m.
i det militära fordonsregistret.

författningsregleringsammanhållen och moderniseradEn
sinenhetliga regler, vilket i kanbör leda till enklare och turmer
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förmedföra effektivitet och minskade kostnader registre-högre
systematisk redaktionellringsförfarandet. såväl ochEn som

innehållsmässig regelsystemet därför på-översyn synesav
kallad.

flertal trafikförfattningarna ingår förhållandevisI ett av om-
fattande sammanställningar definitioner. kan finnasDetav an-

inte ökad klarhet och översiktlighetledning övervägaatt om en
sammanföra definitionerna tillkan vinnas särskildatt engenom

befogatförfattning. Samtidigt kan det göra översynattvara en
överensstämmelse med motsvarande defini-definitionernasav

tioner i regelverk.EG:s

U-nzedlemskapöljderF Sveriges Eav

i bl.a. bakgrundminst Sveriges inträde EU dente mot av-
trafikändringar förutsättningarna för internationell och i tull-av

aktualiseratreglerna detta medfört har frågor isom om-
fordon skall registrerat och hurvilket land rätteligenett vara

fordon registrerat i land får användas ilänge är annatett som
Sverige. Utvecklingen inom europeisk marknaden gemensam

enkel och tydlig avgränsningtorde komma ställa kravatt en
Även i fråga körkortsregistret ochregistreringsplikten.av om

till följdyrkestrafikregistret har kraven och förutsättningarna av
förändrats. Vid skall såledesEU-medlemskapet översynen även

tillbeaktas regelverket bör de krav följeratt somanpassas av
iEG:s regler och Sveriges åtagande andra sammanhang t.ex.

den s.k. Wienkonventionen vägtrafik. Behovetgenom om av
och möjligheterna till informationsutbyte med andra ländersett
bil-, yrkestrafikregister bör undersökas.körkorts- .och

Ytterligare registerjrågor

införandet avbetalningsspärr bilregistretFrågan s.k. i harom av
aktualiserats vid flera tillfällen. Godtrosförvärvsutredningen har
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stöldgods SOUGodtrosförvärvbetänkande,sittibl.a. av
be-hadeutredningensynpunkter attdeutifrån1995:52- som
för-anmärka vissabilregistrettill ipositivställt sigakta att-

med åter-avbetalningköptsfordonhållanden, att ettt.ex.
detbörUtredaren övervägaellertagandeförbehåll utmätt.är om

tillåtavillkorvilkafalli så attochlämpligt enär --
inskränktuppgifterregistreringtillmöjlighetutökad omav

bilregistret.iförfoganderätt
föreliggerdetanalyseraanledningdetfinns attDessutom om

och yrkes-i körkorts-ocksåuppgifterytterligarebehov av
angelägetsammanhangdetta att tai äventrañkregistren. Det är

uppgifter iolikatilltillgångskall hatillställning somvem
samkörninglämplighetenochtillMöjlighetenregistren. av
särskilt be-därvidregister börandraochtrafikregistrenmellan

aktas.
betalningsansvaretharför skatterområdenandraflera änPå

överlastavgiftbeslutvidochfelparkeringvid omt.ex. --
registreringsförhâllandenavarvidfordonet,tillknutits ägaren av

aktualiseraskan ocksåkonstruktionerLiknandeblir intresse.av
s.k.storstadsområden ochi vägan-vägtullarinförandevid av

dettaUtvecklingen inomfordon.förvändaravgifter om-tunga
frågoranalyserarutredaren rörangelägetdetrâde att somgör

registrering.tillrättsverkningarolikaknytandet av
in-användningenökadeochutvecklingensnabbaDen av

förenkladeförförutsättningarhar skapatformationsteknik
registerinformationen.hanteringenvidrapporteringsrutiner av

möjlighetermedförtemellertid atthar storaUtvecklingen även
sammanställa informa-ochinhämtaregistrenoffentligadeur

där-skallUtredarenåtgärder.rutinbetonadeochenklamedtion
medförakanregistrenproblemdesärskilt belysaför ursom

sekretessynpunkt.ochintegritets-
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försärskild utredare tillkallas samladEn göra översynatt en av
bestämmelserna inom trafikregisterområdet.

Huvudsyftet förenkla, modernisera och effektiviseraär att
Översynen skallregelsystemet. bringa regelsystemet iäven

samklang med regeringsformens regler normgivuiiitgsmak-om
och med Sveriges internationella åtaganden och EGzs regel-ten

verk. står utredaren fritt i övrigtDet lämna förslag tillävenatt
förändrade deregler i fall detta bedöms lämpligt.som

Utredaren skall särskilt behovet brytapröva att utav gemen-
frågor till särskild registerramlag för hela trañk-samma en

registerområdet. sådan lag bör innehållaEn regler registrensom
ändamål och innehåll vilka bearbetningar får ske.samt som
Vidare bör frågor bevarande och gallring uppgifter iom av
registren behandlas. allt fall skall undersökasl lagregle-om en
ring grundläggande förde kriterierna fordonsregistreringenav

erforderlig.är
särskild fråga blir studera trafikregistrensEn potentialatt

för andra ändamål, i trafiksäkerhets- ocht.ex. en resurssom
miljöarbetet.

Utredaren skall belysa hur fordon får brukas i Sverige utan
registrerade här respektive fordon skall regist-näratt vara vara

rerade i Sverige.
ledSom i förenklad hantering bör utredaren bl.a.ett en

lämna förslag till samlat regelsystem för olika former till-ett av
fälligt brukande fordon.av

Utredaren bör också utvärdera behovet och förutsättningarna
för registrering i körkortsregistret utländska körkort för demav

förläggersitt hemvist till Sverige.permanentasom
Vidare skall frågorutredaren analysera knytandetrörsom av

olika rättsverkningar till registrering i de aktuella registren. Ut-
redaren skall det lämpligt tillåtaäven överväga är att ut-om en
ökad möjlighet till registrering uppgifter återtagandeför-av om
behåll i bilregistret. Frågor samkörning register ochm.m. om av
tillgång till olika uppgifter i registren skall också undersökas.
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skallöversiktlighetochklarhet ut-ökaduppnåsyftel att en
trafikförfattning-olikai dedefinitionernaredaren överväga om

författning.särskildtillsammanförasbör enarna
regel-vidviktfästaskall i sin attUtredaren storöversyn

personligadenskydd forstarktupprätthåller ettsystemet
integriteten.

sub-angivandetkravetskall beaktasVid översynen av
Övergångsbestäm-jfrstraffbestämmelsernarekvisit ijektivt

1994:458.SFSbrottsbalken,kap. 2 §tillmelserna l
samtligatilldirektivregeringensgällerarbetet ävenFör

offentliga åtagan-utredaresärskilda prövaochkommittéer att
konsekvenserregionalpolitiskaredovisadir. 1994:23,den att
konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1992:50,dir. att
brottslighetenforkonsekvenserredovisadir. l994z24 samt att

dir. 1996:49.arbetetbrottsförebyggandeoch det
Registerutredningen JumedsamrådabörUtredaren även

Ut-1995:08datalag JuUtredningen samt1995:01, nyom en
före-centralaavseende defrågorvissaredningen person-,av

1996:06.Fifastighetsdataregistrenochtags-

30januari 1998.denarbeteredovisa sittUtredaren skall senast

Kommunikationsdepartementet
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LäkemedelsutredningarunderDe 39 stegen.Makes dödsboförvaltareochdödförklaring.arvsrätt,
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ivård ochhandel,Läkemedel SOU 1998:28.50Domstolsorganisationen grund-sammanställningav- Socialavgiñslagen.67materialfrån årsDomstolskommitté.1995 135

rehabiliteringsansvar.Arbetsgivarens 104Redovisning aktiekapitaloch i 136euro. ohälsoforsäkringen.iUngaLokalademokratiexperiment exempelochanalyser.- Tid aktivitetochutveckling.106förDemokratiutredningensskriftserie.155



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk
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kommunikation.143ftmktionshinder.138ochKvinnor, män
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