
1 

Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister 
Utfärdad den 14 juni 2018 

Regeringen föreskriver att 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 2 § och 
bilaga 3 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande 
lydelse.  

3 kap. 
4 §1    Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett taxitrafik-
tillstånd, en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till bil-
uthyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § 
taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning 
ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitima-
tion eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en 
ansökan om taxitrafiktillstånd, tillstånd till biluthyrning, tillstånd att bedriva 
yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur 
registret fem år efter det att beslutet fattades. 

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § taxi-
trafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur 
registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om 
grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning. 

När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivar-
kort avlidit, ska uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivar-
kortet snarast gallras ur registret. 

Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska gallras 
tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla.  

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) 
nr 1071/2009 finns ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter. 

4 kap.  
1 §2    Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller 

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 1
lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undantag för 
uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om åter-
taganderätt, 

1 Senaste lydelse 2012:243. 
2 Senaste lydelse 2016:624. 
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SFS 2018:1152 2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,  
c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är

förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 
punkt 6,   

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med
körkortsnummer eller motsvarande,  

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, förarkod för taxiförarlegitimation, 
serienummer på gemenskapstillstånd, nummer på intyg om yrkeskunnande, 
filialnummer, födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort, 

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 punkterna 2
och 4 och som är förenade med datum,  

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort, slutdatum för
giltigheten av sådana kort samt kortstatus som avses i bilaga 3 punkt 8 och 
som är förenade med datum, 

d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer eller ärendenummer, 
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och

som är förenade med datum,  
5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,  
b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,  
6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,  
7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,  
b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet,
8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, 
b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga

8 och som är förenade med datum, 
9. registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik användas de upp-

gifter som enligt 6 § första stycket 8 lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
förs in i registret.     

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp 
begränsats enligt 5 §. 

12 §3    Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet 
om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige 
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.  

3 Senaste lydelse 2014:1566. 
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SFS 2018:1152 Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får 
överföras endast   

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utbyte av utländskt körkort,
d) förarkort och verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid väg-
transporter,  

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG)
nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210), 

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella 
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma 
regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter 
med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,  

g) trängselskatt, eller
h) infrastrukturavgifter på väg,
2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §.

5 kap. 
2 §4    Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, 
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i 
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regi-
strerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa
paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken, 

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller

någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken, 
4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken, 
5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 9 kap. 11 § brottsbalken, 
6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken, 
7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 14 kap. 13 § brottsbalken, 
11. 15 kap 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brotts-

balken, 
12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 
14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
15. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
16. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

4 Senaste lydelse 2018:620. 
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SFS 2018:1152 17. narkotikastrafflagen (1968:64),
18. skattebrottslagen (1971:69),
19. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
20. 36 eller 36 a § djurskyddslagen (1988:534),
21. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 
22. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag, 
23. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
24. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
27. lagen (1998:492) om biluthyrning,
28. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
29. fordonslagen (2002:574),
30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen

(2004:519), 
31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtrans-

portarbete, 
32. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),
33. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ 

samma lag, 
34. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, 
35. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
36. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och

krigsförbrytelser, 
37. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
39. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 
40. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
41. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
42. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
43. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
44. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
45. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter, 
46. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet, 
47. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
48. yrkestrafikförordningen (2012:237),
49. taxitrafikförordningen (2012:238),
50. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
51. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 
52. trafikförordningen (1998:1276),
53. fordonsförordningen (2009:211), eller
54. denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 5 kap. 
2 § och i övrigt den 1 juli 2018.  
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SFS 2018:1152 På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 
Jonas Ragell 
(Näringsdepartementet) 
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SFS  
Bilaga 35 

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen 
följande uppgifter föras in.  
 

Uppgifter Särskilda regler 

 
 

8. Uppgifter om färdskrivarkort 
– datum för utfärdande  

– datum för godkänt  

– datum för avvisat  

– datum för personalisering  

– datum för avsänt  

– datum när kortet lämnats ut  

– datum för konfiskerat  

– datum för förnyelse  

– datum för återkallat  

– datum för inlämnat  

– datum för stöldanmälan  

– datum för förlustanmälan  

– datum för anmälan om att kort är 
ej fungerande 

 

– datum för ej längre giltigt  

– datum för indraget  

– datum för ersatt kort  

– datum för under utbyte  

– datum för utbyte  

– giltighetstid  

– kortnummer  

– datum för delgivning av beslut  

– fotografi och namnteckning för 
förarkort 

 

  

 
5 Senaste lydelse 2015:74. 
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SFS Uppgifter Särskilda regler 

Körkortsuppgifter som behövs för 
utfärdande av förarkort 

 

Kortinnehavare  

– namn  

– personnummer eller födelsedatum  

– födelseort  

9. Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare 

– namn eller firma  

– personnummer, samordnings-
nummer eller organisationsnummer 

 

– besöksadress i landet  

– datum för ackrediteringen  

– plombnummer  

– typ av färdskrivare  

– förändringar eller återkallelse av 
ackrediteringen 

 

10. Övriga uppgifter 
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