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Transportstyrelsens föreskrifter 

om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras 

av motorcyklar; 

beslutade den 21 oktober 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver1
 med stöd av 8 kap. 16 § fordons-

förordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) att 

2 kap. 4 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och 

släpvagnar som dras av motorcyklar ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

4 §2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 

2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om 

upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG3. 

Kommissionens direktiv 2003/77/EG av den 11 augusti 2003 om ändring 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG om 

typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon4. 

Kommissionens direktiv 2005/30/EG av den 22 april 2005 om ändring, 

för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av 

två- och trehjuliga motorfordon5. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning6. 

Kommissionens direktiv 2006/120/EG av den 27 november 2006 om 

rättelse och ändring av direktiv 2005/30/EG om ändring, för att anpassa dem 

till den tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets direktiv 

 
1 Jfr rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv 
när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken Kroatiens 
anslutning (EUT L 158, 10.6.2013, s. 172, Celex 32013L0015). 
2 Senaste lydelse VVFS 2007:198. 
3 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1, (Celex 32002L0024). 
4 EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, (Celex 32003L0077). 
5 EUT L 106, 27.4.2005, s. 17, (Celex 32005L0030). 
6 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, (Celex 32006L0096). 
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97/24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av två- och trehjuliga 

motorfordon7. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning8. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 10 december 2013. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Göran Eriksson 

 

 
7 EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, (Celex 32006L0120). 
8 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
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