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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i 
vägtrafikregistret; 

beslutade den 23 mars 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 15 kap. 1 § förordningen 
(2019:383) om fordons registrering och användning 

dels att 3 kap. 4 § ska upphöra att gälla, 
dels att 3 kap. 3, 5, 6, 12, 15 och 18 §§, 6 kap. 5 och 8 §§ samt 12 kap. 

13 § ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

3 § Ansökan ska innehålla 
1. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande nummer, och 
2. fordonsidentifieringsnummer i förekommande fall, i form av chassi-

nummer, ramnummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering 
av fordonet. 

Övriga uppgifter som behövs i ansökan framgår av formulär enligt 2 §. 

5 § Saknas fordonsidentifieringsnummer enligt 3 § 2 och fordonet ändå 
säkert kan identifieras kan Transportstyrelsen besluta att fordonet ska 
registreras om det inte i övrigt föreligger hinder mot registreringen. 

6 § Till en ansökan ska följande handlingar bifogas eller delges på annat 
sätt som Transportstyrelsen bestämmer: 

1. För ett fordon som överensstämmer med en typ av fordon för vilken
meddelats nationellt typgodkännande, ett intyg om överensstämmelse som 
har utfärdats enligt 3 kap. 24 § fordonsförordningen (2009:211). 

2. För ett nytt fordon som har godkänts enligt någon av följande rätts-
akter, ett intyg om överensstämmelse: 

a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den
5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, i lydelsen enligt 
kommissionens förordning (EU) nr 2019/543 av den 3 april 2019, eller 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och 
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släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, i lydelsen enligt 
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2021/1445 av den 23 juni 
2021. 

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 167/2013 av den
5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- 
skogsbruksfordon, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2019/519 av den 19 mars 2019. 

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 168/2013 av den
15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och 
trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i lydelsen enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/1694 av den 11 november 2020. 

3. För en terrängskoter som är försedd med CE-märke enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om 
maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europa-
parlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019, ett 
intyg om CE-märkning och ett registreringsintyg. 

12 § Vid elektronisk överföring ska tillståndshavaren lämna uppgifter i 
enlighet med de anvisningar som Transportstyrelsen bestämmer. 

15 § Anmälan ska innehålla de uppgifter om ägaren och fordonet som sägs 
i 3 §. 

18 § Handling som sägs i 6 § andra stycket lagen (2019:370) om fordons 
registrering och användning ska innehålla uppgift om 

1. datum och tid förförrättningen och att den avser registrerings-
besiktning enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) och 4 kap. 17–28 §§ 
fordonsförordningen (2009:211), 

2. fordonets fabrikat,
3. fordonsidentifieringsnummer enligt 3 kap. 3 § 2, och
4. besiktningsorganets namn, adress och telefonnummer.

6 kap. 

5 § På registreringsskylten anges hela fordonsidentifieringsnumret enligt 
3 kap. 3 § 2 eller motsvarande särskilda märkning samt de säkerhetsdetaljer 
som Transportstyrelsen bestämmer. 

Registreringsskylt enligt 2 § 1, 2 och 4 har ett sådant märke som anges i 
7 kap. 2 § 2. 

8 § När ett fordon har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafik-
lagen (2012:211) ska Transportstyrelsen tillhandahålla en sådan registrer-
ingsskylt som avses i 3 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons 
registrering och användning.  

Om fordonet har anmälts enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen ska tillstånds-
havaren ange om fordonet ska ha en registreringsskylt enligt 6 kap. 4 §. 
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12 kap. 

13 § På ett fordon med personliga fordonsskyltar finns ett särskilt identifi-
eringsmärke som Transportstyrelsen lämnar ut. Identifieringsmärket har 
uppgift om datum när märket beställdes. Det innehåller även uppgift om 
fordonets registreringsnummer, den personliga teckenkombinationen samt 
fordonsidentifieringsnummer enligt 3 kap. 3 § 2. 
___________ 

Denna författning träder ikraft den 1 juni 2022. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Louise Hagström 
 (Fordonsinformation) 
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