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Forslag till andring av foreskrifter om ursprungs- 
kontroll och nya foreskrifter och allmanna r£d om 
teknisk identifiering
Branschorganisationen Svensk Forsakring och dess dotterbolag Larmtjanst har i ett 
sent skede blivit uppmarksammade pa remiss om forslag till andring av foreskrifter 
om ursprungskontroll samt nya foreskrifter och allmanna rad om teknisk 
identifiering. Tiden har inte medgivit en genomgripande analys av de foreslagna 
forandringarna.

Vid en bversiktlig genomgang av materialet harvi dock uppmarksammat forslag till 
andring i TSFS 2015:63, 4 kap 17,18 §§ enligt foljande:

Fordon som anskaffats fr3n stat, kommun eller utgor hittegods

17 § For ett fordon som utgor hittegods enligt 10 § 9, och som ska registreras pS 
upphittaren, ska ett intyg eller motsvarande bifogas som styrker Stkomsten av 
fordonet.
18 § For ett fordon som kopts vid en forsaljning enligt 10 § 10 ska ett 
kvitto p§ kopet frSn Kronofogden eller motsvarande statligt organ bifogas 
som visar Stkomsten av fordonet.

Svensk Forsakring och Larmtjanst tolkar att det saledes skulle vara mojligt att fa 
ett fordon registrerat enbart baserat pa dessa handlingar. Vi staller oss mycket 
tveksamma till ett sadant fbrfarande. Det forekommer fall dar bland annat 
polismyndigheten gjort en bristande utredning om det aktuella fordonets identitet, 
vilket lett till att fordonet ansetts oidentifierat och lamnats till upphittaren. Detta 
har lett till att den rattmatige agaren inte aterfatt sitt fordon. Som den nu 
formulerade andringen i TSFS 2015:63 ar utformad sa tolkas den som om det 
skulle vara mojligt att fa sadant fordon inregistrerat pa nytt.

Vi kanner aven till fall dar Kronofogden inte har undersokt vem som ar rattmatig 
agare till gods som bjuds ut pa exekutiv auktion. Det forekommer saledes att 
stbldgods saljs pa exekutiv auktion. Vi menar att intyg pa hittegods eller kvitto pa 
kop fran Kronofogden inte utgor tillracklig dokumentation for att sakerstalla vem
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som ar rattmatig agare av ett fordon. I dessa fall kravs en mer ingaende 
undersokning for att faststalla aganderatten.
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