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Transportstyrelsen
701 88 Örebro

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret samt
förslag till ändring i dessa föreskrifter och i Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon
m.m. i vägtrafikregistret
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Remissen innehåller förslag till föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa
avses i allt väsentligt ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret.
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de flesta reglerna i VVFS 2001:118 överförs i
oförändrat skick till de nya föreskrifterna och att det givetvis inte innebär någon förändring av gällande
rätt. En konsekvensutredning av dessa regler har därför ansetts obehövlig. De delar av de föreslagna
föreskrifterna som behandlats i konsekvensutredningen avser främst redaktionella ändringar.
Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning får myndigheten
enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning besluta om föreskrifter
trots avsaknad av sådan utredning. Som Regelrådet i olika sammanhang slagit fast utgör emellertid den
omständigheten att vad som föreslagits i nya föreskrifter överensstämmer med tidigare reglering inte
med automatik att föreskrifterna kan undantas från konsekvensutredning. En fullständig
konsekvensutredning är nödvändig för att möjliggöra en samlad översyn av föreskrifterna ekonomiska
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effekter och tillgodoser också önskemålet att minimera antalet regler som inte föregåtts av
konsekvensutredning. En annan sak är att tidigare upprättade konsekvensutredningar kan utnyttjas när
äldre bestämmelser i oförändrat skick tas in i nya föreskrifter och att den aktuella
konsekvensutredningens omfattning får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
I avsaknad av en fullständig konsekvensutredning kan Regelrådet inte avgöra om den från administrativ
synpunkt lämpligaste lösningen har valts. Regelrådet avstyrker därför förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående omfattar konsekvensutredningen inte allt vad som föreslagits i de nya
föreskrifterna. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 10 mars 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Carl Gustav Fernlund och Claes
Norberg. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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