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Den svenske model: Registrering, om- og af-registrering af køretøjer
Konklusion: Den svenske model for registrering, om- og afregistrering af køretøjer er smidig og
enkel at bruge. Alt foregår over internettet, det er køretøjets ejer, der foretager det administrative
arbejde.
Der betales en fast årlig vejregisterafgift, der delvist dækker omkostningerne til at opretholde et
aktuelt register over køretøjer og ejere.

Registreringsnummer (nummerplade) følger køretøjet fra vugge til grav.
Ved køb/salg af køretøjer også mellem private skal ejerskifte registreres, uanset om køretøjet er tilmeldt
kørsel eller afmeldt kørsel. Det betyder i praksis, at myndighederne til en hver tid har en komplet oversigt
over ejere af samtlige registreringspligtige køretøjer.
Systemet er enkelt og smidigt, borgerne betjener sig selv via en webtjeneste eller app (der er også
mulighed for at bruge en tast-selv telefontjeneste eller manuel løsning)
Første gang et køretøj bliver registreret modtager ejeren en registreringsattest + et sæt nummerplader.
En detalje omkring ejerskifte er, at ejerafgift/vægtafgift følger køretøjet og ikke ejeren. Det er den, der ejer
køretøjet på den dato opkrævningen udsendes, der hæfter for betalingen. Beløbet refunderes ikke som
følge af ejerskifte.
Til- og afmeldinger oplyses automatisk til forsikringsselskaberne.

Vägtrafikregisteravgift: (vejtrafikregisterafgift)
Der betales en fast årlig vejregisterafgift. Afgiften skal delvis dække omkostningerne til at opretholde et
aktuelt register over køretøjer og ejere. Beløbet er på 50 kr. årligt for en almindelig bil, og afgiften
opkræves årligt fra første registrering så længe køretøjet er registreret. Betalingsmåned afgøres af sidste
ciffer i nummerpladen.
Den, der er registreret som ejer på en given dato, hæfter for det kommende års afgift (ingen refusion ved
ejerskifte)

Registreringsbevis
Registreringsbeviset er EU-harmoniseret og ligner det, vi kender, med 2 halvdele.
Registreringsnummeret er unikt og følger køretøjet i hele ”levetiden”, altså fra første registrering i Sverige
indtil den afsluttende permanente afregistrering ved f.eks. skotning eller eksport.

Registreringsskyltar (nummerplader)
Nummerpladen koster 90 kr. både første gang og efterfølgende for erstatningsskilt eller provisorisk
nummerplade i tilfælde af mistet/stjålet nummerplade. Hvis nummerplader bliver ødelagt eller slidt kan
man bestille et erstatningsskilt på Transportstyrelsens webtjeneste.

Fordonsskatt (ejerafgift/vægtafgift)
Svarer til vores vægtafgift / ejerafgift.

Ställ av eller på ditt fordon (afmeld eller tilmeld dit køretøj)
Man frit kan af- og tilmelde køretøjet via webtjenesten hhv. Appen. Det foregår som nedenfor beskrevet:
Tilmeld:
Køretøjet skal tilmeldes (ställ på) før det må benyttes.
For tilmeldte køretøjer skal der betales ejerafgift/vægtafgift (svenskerne kalder det fordonsskat)
Hvis det er første gang man tilmelder køretøjet, skal man starte med at tegne en trafikforsikring (svarer til
vores ansvarsforsikring), hvorefter forsikringen bliver registreret i Vejtrafikregisteret.
Hvis køretøjet tidligere har været tilmeldt, er der som regel oplysninger om en hvilende forsikring i
registeret. Det vil medføre, at forsikringsselskabet automatisk får besked om at forsikringen sættes aktiv
igen. Hvis der ikke er registreret en hvilende forsikring i systemet, skal man kontakte sit forsikringsselskab
og tegne en forsikring før køretøjet kan tilmeldes.
Ligesom vi kender det i Danmark, kan der ud over ansvarsforsikring tegnes kaskoforsikring med forskellige
grader af dækning.
Afmeld:
I perioder, hvor køretøjet ikke benyttes, kan det afmeldes, så man slipper for at betale ejerafgift og
trafikforsikring.
I den periode må det hverken køres eller bugseres.
Forsikringsselskabet får automatisk besked via systemet, når der afmeldes, hvorefter forsikringen stilles i
bero.
Ejerafgift tilbagebetales fra den førstkommende 1. , medmindre afgiften er over 4800 pr. år, i så fald
tilbagebetales fra den dag, der afmeldes. Dog, hvis køretøjet tilmeldes igen inden for 14 dage, vil beløbet
blive genopkrævet sammen med den nye opkrævning.
Den årlige vejtrafikregistreringsafgift betales også af afmeldte køretøjer (køretøjet er stadig registreret og
beholder nummerpladen)

Avregistrering och skrotning
Afregistrering indebærer, at køretøjet fjernes permanent fra vejtrafikregisteret.
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Referencer – links:
Transportstyrelsen i Sverige:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/
Direkte link til oplysning om den årlige afgift for registrering:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsavgifter/Vagtrafikregisteravgift/
Direkte link til oplysninger om påstellning, altså tilmelding:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Av-och-pastallning/Pastallning-av-fordon/#17213
Information om trafikforsikring, den svarer til vores ansvarsforsikring:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Trafikforsakring/
Direkte link til oplysninger om avställing. Afmelding når køretøjet ikke benyttes:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Av-och-pastallning/Avstallning-av-fordon/#17205
Direkte link til oplysninger om definitiv afregistrering og skrotning:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Avregistrering-och-skrotning/
Link til køretøjs- og ejeroplysninger (Vejtrafikregisteret har oplysninger om samtlige registrerede køretøjer i
Sverige, ejere og kørekortsindehavere)
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordons-agaruppgift/
Om ejerskifte:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Agarbyte/#17183
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