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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 14 kap. 1 § och bilagorna 1, 3–5, 7 och 8 till 

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 

14 kap. 

1 §1    En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt 

Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla uppgifter om rörelsens 

företagsnamn och omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen 

bedrivs.  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 

Jonas Ragell 

(Näringsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2008:1283. 

SFS 2018:1824 
Publicerad 

den 29 november 2018 
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SFS Bilaga 1
2 

 

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter 

föras in. 
 

 

 

2. Ägaruppgifter 
 

Nuvarande och föregående ägare 

 

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.  

Namn eller företagsnamn  

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande  

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress i landet  

För juridisk person: adress i landet  

Hemortsförsamling  

Hemortskommun  

Hemortslän  

Antal ägare  

 

3. Allmänna uppgifter 
 

 

 

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion 
 

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts 

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen 

Län där besiktningen utförts  

Bedömningskod för respektive brist  

Chassinummer vid underkänd registreringsbesiktning  

Datum och klockslag då besiktningen utförts  

Datum när besiktning senast ska ha skett  

Detalj-, positions-, läges- och bristkod  

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för 

föreläggandet  

Godkänt besiktningsresultat  

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll  

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd 

besiktning  

Resultat av mopedbesiktning  

Lämplighetsbesiktning  

– användning  

– godkännande  

Myndighetskod  

Mätvärden  

– bromskraftsvärde  

– retardationsvärde  

– avgasvärde  

Underkänt besiktningsresultat  

Vägmätarställning  

 

I fråga om sådana ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § 

fordonsförordningen (2009:211) antecknas följande uppgifter.  

 
2 Senaste lydelse 2016:1123. 

2018:1824
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SFS Namn eller företagsnamn  

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande  

Adress i landet. Om sådan adress saknas får en adress i ett annat land 

anges. 

 

5. Uppgifter om saluvagnslicens  
 

I fråga om licensen antecknas följande uppgifter.  

Fordonsslag som licensen avser  

Registreringsnummer  

Datum för beviljande av licensen  

Försäkringsföretag  

Försäkringstyp  

Upphörande av licensen med angivande av datum  

 

I fråga om innehavaren antecknas följande uppgifter.  

Namn eller företagsnamn  

Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande  

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress i landet  

För juridisk person: adress i landet  

Hemortsförsamling  

Hemortskommun  

Hemortslän  

 

6. Uppgifter om tillfällig registrering  
 

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.  

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte) 

Tidigare utländskt registreringsnummer  

Land varifrån fordonet kommer  

Typ av tillfällig registrering  

Tillfälligt registreringsnummer  

Chassinummer eller annan identifieringsmärkning  

Fabrikat/typ  

 

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.  

Namn eller företagsnamn  

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande  

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress i landet. Om personen inte har sin egentliga hemvist 

i Sverige får en adress i annat land anges.  

För juridisk person: adress i landet  

 

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter. 

Efterlysning  

Försäkring  

– bolag  

– datum för tecknande  

– försäkring saknas  

Registreringsbevis  

Datum för registrering  

Giltighetstid  
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SFS Registreringsskylt  

– ersättningsskylt  

– stulen skylt  

– omhändertagen skylt  

 

7. Ursprungskontroll  
 

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.  

Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för motorcykel 

och moped) eller annan identitetsmärkning  

Datum då fordonet fördes in i Sverige  

Fabrikat, typ  

Fordonsslag  

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första ibruktagande-

datum)  

Färg  

Ursprungsland och ursprung  

Utländskt/tidigare registreringsnummer  

Vägmätarställning  

 

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.  

E-postadress  

Namn eller företagsnamn  

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande  

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress i landet  

För juridisk person: adress i landet  

 

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.  

Avgifter  

Efterlysning  

Godkänd ursprungskontroll  

Icke godkänd ursprungskontroll  

– underkänd  

– avvisad  

– orsak till icke godkänd ursprungskontroll  

Uppgifter från internationella register  

Ärendenummer  

 

8. Ackrediterade besiktningsorgan  
 

Namn eller företagsnamn  

Personnummer eller organisationsnummer  

Datum för ackrediteringen  

Län som ackrediteringen avser  

Besiktningsstationer  

Fordonskategorier som ackrediteringen avser  

Adress i landet  

Förändringar eller återkallelser av ackrediteringen  

 

9. Uppgifter om besiktningsverksamhet 
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SFS Bilaga 3
3 

 

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen 

följande uppgifter föras in. 

 

Uppgifter Särskilda regler 

 

 

 

9. Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare 
 

– namn eller företagsnamn 

 

– personnummer, samordningsnummer  

eller organisationsnummer 

 

– besöksadress i landet 

 

– datum för ackrediteringen 

 

– plombnummer 

 

– typ av färdskrivare 

 

– förändringar eller återkallelse av  

ackrediteringen 

 

10. Övriga uppgifter 
 

Uppgifter som behövs av adminis- 

trativa skäl för handläggningen av  

yrkestrafik- eller taxitrafikärenden 

  

 
3 Senaste lydelse 2018:1152. 

2018:1824



 

 

6 

SFS Bilaga 4
4 

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av felparkeringsavgifter 

följande uppgifter föras in. 
 

 

 

2. Ägaruppgifter 
 

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkerings- 

anmärkningen. 

 

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter. 

Namn eller företagsnamn 

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot- 

svarande 

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress i landet 

För juridisk person: adress i landet 

 

3. Allmänna uppgifter 
 

                             

  

 
4 Senaste lydelse 2006:791. 

2018:1824
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SFS Bilaga 5
5 

 

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande 

uppgifter föras in. 
 

 

 

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift 
 

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter. 

Namn eller företagsnamn 

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller  

motsvarande 

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress 

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan 

adress 

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter. 

Registreringsnummer eller beteckning på skylt 

Landskod 

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt 

Belopp 

Beslutsdatum 

 

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden) 
 

 

 
  

 
5 Senaste lydelse 2018:269. 

2018:1824
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SFS Bilaga 7
6 

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av kontroller av kör- och 

vilotider följande uppgifter föras in. 

 
Uppgifter 
 
1. Kontrollobjekt 
 

Fullständigt namn eller företagsnamn 

Personnummer, organisationsnummer, 

samordningsnummer eller mot- 

svarande 

För fysisk person: folkbokförings- 

adress, eller om han eller hon inte är  

folkbokförd, annan adress i landet 

För juridisk person: adress i landet 

 

2. Verksamhetsuppgifter 
 

  

 
6 Senaste lydelse 2011:1461. 

2018:1824
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SFS Bilaga 8
7 

 

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av infrastrukturavgifter på 

de vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter 

på väg följande uppgifter föras in. 
 

 

 

2. Uppgifter i beslut om infrastrukturavgifter på väg 
 

Den avgiftsskyldige med angivande av följande uppgifter. 

Namn eller företagsnamn 

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsva-

rande 

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folk-

bokförd, annan adress 

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan 

adress 

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter. 

Registreringsnummer eller beteckning på skylt 

Landskod 

Tidpunkt för färden och betalstation 

Belopp 

Beslutsdatum 

 

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden) 
 

 

 
7 Senaste lydelse 2014:1566. 

2018:1824
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