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Vägverkets föreskrifter
Utkom från trycket
om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om den 28 januari 2005
motorcyklar och släpvagnar som dras av
motorcyklar;
beslutade den 24 januari 2005.
Vägverket föreskriver med stöd av 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925) i fråga om föreskrifterna (VVFS
2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
dels att rubriken närmast före 2 kap. 4 § skall utgå,
dels att nuvarande 2 kap. 2 och 3 §§ skall betecknas 2 kap. 3
och 4 §§,
dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 och 2 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § skall sättas närmast
före 2 kap. 3 §.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om
fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2002:925). I 2 kap. finns också bestämmelser om
meddelande av EG-typgodkännande.
Föreskrifterna skall i fråga om fordon tillämpas på motorcyklar med eller utan sidvagn och släpvagn som dras av
motorcykel.
Föreskrifterna gäller inte ett nytt fordon som har typgodkänts enligt direktiv 92/61/EEG eller direktiv 2002/24/EG om
typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (se 2 kap.
2 och 3 §§), och som är försett med typgodkännandemärke
samt är åtföljt av ett giltigt intyg om överensstämmelse. Föreskrifterna gäller dock ett EG-typgodkänt fordon som har
tagits i bruk.

2 kap. EG-direktiv
EG-typgodkännande
1 § I 3 kap. fordonsförordningen (2002:925) finns vissa
bestämmelser om meddelande av EG-typgodkännande för en
typ av fordon, system, komponenter eller separata tekniska
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enheter. Beträffande förutsättningarna i övrigt för att meddela
ett sådant godkännande gäller vad som sägs i ramdirektivet
enligt 4 § och tillämpliga särdirektiv enligt 5–20 §§.
Fordons beskaffenhet och utrustning
2 § Direktiven enligt 5–20 §§ gäller i fråga om fordons
beskaffenhet och utrustning i den utsträckning som föreskrivs
i 4–24 kap. Hänvisningar till grunddirektiv innefattar även de
ändringsdirektiv som anges i respektive paragraf nedan.
______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2005.
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