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Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändringsföreskrift till
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon
med mera i vägtrafikregistret.
I dessa föreskrifter finns närmare bestämmelser om bland annat elektronisk
överföring av ansökan om registrering, elektronisk överföring av anmälningar om fordon och registreringsskyltar. De överordnade bestämmelserna
inom de olika områdena finns i vägtrafikregisterlagstiftningen.
Förslagets innehåll i korthet
Transportstyrelsen lämnar följande förslag till föreskriftsändringar inom de
fem nedanstående huvudområdena:
1. Ansökan om registrering
Föreskrifterna förtydligas så att det framgår hur hanteringen för registrering
av fordon i vägtrafikregistret sker.
De upphävda EU-regelverk som anges i föreskrifterna uppdateras med de nu
gällande regelverken.
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2. Undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte
En tydligare föreskriftsbestämmelse förs in där det anges vilka orter där
fordonsägare kan lämna in en gemensam anmälan om ägarbyte.
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3. Registreringsskyltar
De särskilda säkerhetsdetaljer som framgår på registreringsskylt kommer
inte längre framgå i föreskrifterna utan regleras i ett internt myndighetsbeslut. Uppgifterna kommer dock fortfarande att anges på registreringsskylt.
Reglerna för Transportstyrelsens tilldelning av registreringsskyltar till
tävlingsfordon ändras så att andra tävlingsfordon än motorcykel i första
hand ska kunna tilldelas de mindre registreringsskyltarna (300 mm x 100
mm och 170 mm x 150 mm). Den nya regeln blir därmed i enlighet med
Transportstyrelsens praxis.
4. Elektronisk överföring av anmälningar om fordon
Området som rör förfarandet kring ansökan om direktanmälan blir tydligare
och enklare för den som ansöker om direktanmälan för handel med fordon
till vägtrafikregistret. Bestämmelserna blir enhetliga i förhållande till de
som finns för ansökan om saluvagnslicens när det gäller kravet på
yrkesmässighet.
5. Saluvagnslicens
Området som rör förfarandet kring ansökan om saluvagnslicens blir
tydligare och enklare för den som ansöker om saluvagnslicens. Bestämmelserna blir enhetliga i förhållande till de som finns för ansökan om
direktanmälan när det gäller yrkesmässighet och lokalernas lämplighet
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Förslaget i sin
helhet samt konsekvensutredning finns publicerat tillsammans med detta
missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 13 mars 2018.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till
kontakt@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Avdelning Fordonsinformation
701 88 Örebro
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Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-57 i svaret.
Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter
som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transportstyrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå:
vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transportstyrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en
sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av
sekretess inte publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Louise Hagström (föreskriftssamordnare)
Tfn: 010- 49 560 19
Mejl: Louise.Hagstrom@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Jan-Olov Öhrn
Direktör
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Sändlista
1. Bilimportörernas Riksförbund
info@birf.org
2. BIL Sweden
info@bilsweden.se
3. Biluthyrarna Sverige AB
info@bfbus.se
4. Datainspektionen
datainspektionen@datainspektionen.se
5. Ekonomistyrningsverket
registrator@esv.se
6. Förvaltningsrätten i Karlstad
forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
7. Justitiekanslern
registrator@jk.se
8. Kommerskollegium
kommerskollegium@kommers.se
9. Lastfordonsgruppen
lfg@tebab.com
10. Motorbranschens Riksförbund
mrf@mrf.se
11. Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund
per.johansson@mcrf.se
12. Motorhistoriska Riksförbundet
jan.tagt@mhrf.se
13. Motormännens Riksförbund
service@motormannen.se
14. Polismyndigheten
registrator.kansli@polisen.se
15. Regelrådet
regelradet@regelradet.se
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16. Riksdagens Ombudsmän
justitieombudsmannen@jo.se
17. Skatteverket
171 94 Solna
18. Släpvagnsbranchens Riksförbund
etienne@ep-media.se
19. Svenska Bilsportförbundet
mailbox@sbf.se
20. Svenska MC och snöskoterförbundet
kansli@svemo.se
21. Sveriges MotorCyklister
smc@svmc.se
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