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Remissvar TSF 2019-1, Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret 
 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har tagit del av förslaget. SMC är mycket 
positiva till Transportstyrelsens förslag. Det är viktigt för alla MC-ägare att få veta ett fordons 
motoreffekt i många sammanhang, till exempel då en MC-försäkring ska tecknas, vid köp av  
ett fordon för att veta om man har rätt körkortsbehörighet, vid körprov och i många andra 
sammanhang. Att denna uppgift förs in i Vägtrafikregistret, VTR och finns tillgänglig för alla 
behöriga är avgörande i sammanhanget. SMC håller inte med Transportstyrelsen om att 
införandet av uppgifterna inte har någon betydelse för medborgarna. Det är sannolikt betydligt 
viktigare för MC-ägare än andra fordonsägare.  
SMC har inga synpunkter i övrigt på Transportstyrelsens förslag.  
 
Andra synpunkter angående uppgifter i Vägtrafikregistret 
I samband med att översyn pågår av VTR vill SMC ännu en gång påtala behovet av att uppgifter 
som säkerhetssystem ska föras in i Vägtrafikregistret, VTR,  för motorcyklar. Genom detta kan 
försäkringsbolagen hämta information som har betydelse för MC-ägarnas försäkringspremier. 
Denna information kan inhämtas för bilar men är det inte möjlig för motorcyklar.  
 
Denna brist i VTR ger negativa konsekvenser för MC-ägarna. Det går till exempel inte att utläsa 
ur försäkringsbolagens statistik om säkerhetssystem som ABS och traction control har någon 
positiv effekt på säkerheten. Det går därför inte heller att premiera MC-ägare som väljer att 
satsa på motorcyklar som är utrustade med säkerhetssystem. SMC kan inte informera ägarna 
om smarta och säkra val inför MC-köpet. SMC ser fram emot att VTR utökas med dessa 
uppgifter i framtiden. 
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