
 

 

Besiktningstekniker 
 

 

1. Yrkestitel 

Besiktningstekniker 

 

2. Beskrivning av ansökan etc.:  

Ansökan om behörighet att arbeta som besiktningstekniker. 

 

3. Yrkesbeskrivning 

Du som vill arbeta som besiktningstekniker och använda denna 

yrkestitel måste vara certifierad. Besiktningstekniker ska vara 

certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan för personer enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och 

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett 

certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något 

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

  

4. Varianter av yrkesrollen 

En besiktningstekniker är anställd hos ett besiktningsorgan för att 

utföra besiktningar på fordon. Certifiering får ske för en eller flera 

behörighetsklasser enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2010:90). Behörighetsklasserna avser även 

olika kontrollformer (kontrollbesiktning och registrerings- och 

lämplighetsbesiktning) och olika fordon t.ex. lätta fordon, tunga 

fordon eller motorcyklar.  

De flesta fordonsbesiktningar involverar provkörning av fordonet, 

vilket till största delen kommer att ske på allmän väg. En 

rekommendation är därför att sökanden innehar 

körkort/förarbehörigheter för de fordonstyper som sökanden avser 

att certifiera sig för. 

 

 

5. Olika ansökningsprocesser beroende på den sökandes 

ursprungsland 

 

Utbildad men saknar certifiering 

Du som uppfyller föreskrivna krav på utbildning och har genomgått 

utbildning får ansöka om certifiering till besiktningstekniker för 

fordonskontroll vid ett företag som ackrediterats av Swedac 

(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) att certifiera 



besiktningstekniker. Företag som ackrediterats av Swedac kan du 

söka ut i Swedacs ackrediteringsregister; 

http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?mode3_accarea_l1=Besik

tningstekniker&mode3_accarea_l2=&mode3_accstd=&mode3_docs

= 

 

Utbildning och kompetens från annan stat inom EES eller Schweiz 

Den som vill arbeta som besiktningstekniker i Sverige får åberopa 

motsvarande utbildning och kompetens från annan stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller från Schweiz. 

Transportstyrelsen är behörig myndighet och får fatta beslut om 

erkännande av yrkeskvalifikationer.  

 

6. Handläggande av ansökan 

Saknas certifiering ska ansökan skickas till ett företag som 

ackrediterats för att certifiera besiktningstekniker. 

 

Den som vill arbeta som besiktningstekniker i Sverige får åberopa 

motsvarande utbildning och kompetens från annan stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller från Schweiz ska 

skicka sin ansökan till Transportstyrelsen. 

 

 

7. Bakgrundskontroll  

- 

 

8. Avgift 

Ansökan vid Transportstyrelsen är avgiftsfri.  

 

9. Handläggningstid 

3 – 4 veckor vid åberopande av motsvarande utbildning och 

kompetens från annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller från Schweiz. 

 

 

10. Förhandskrav 

För certifiering krävs utbildning från gymnasieskola med minst 

betyg godkänt i ämnena matematik A och engelska A, eller 

motsvarande utbildning. För behörighetsklasser där någon av 

besiktningsformerna registrerings-, lämplighets- eller 

mopedbesiktning ingår krävs även minst betyg godkänt i ämnena 

matematik B och C, engelska B, fysik A och B, samt kemi A, eller 

motsvarande utbildning. 

 

http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?mode3_accarea_l1=Besiktningstekniker&mode3_accarea_l2=&mode3_accstd=&mode3_docs
http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?mode3_accarea_l1=Besiktningstekniker&mode3_accarea_l2=&mode3_accstd=&mode3_docs
http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?mode3_accarea_l1=Besiktningstekniker&mode3_accarea_l2=&mode3_accstd=&mode3_docs


11. Bilagor 

Till ansökan ska dokument som styrker att kraven på grundkunskap 

är uppfyllda. 

 

Den som vill arbeta som besiktningstekniker i Sverige från annan 

stat inom EES eller från Schweiz ska bifoga kompetensbevis eller 

bevis på formella kvalifikationer som är utfärdade av behörig 

myndighet.  

   Erkännande av yrkeskvalifikationer får också beslutas om sökande 

utövat arbete med fordonsbesiktningar på heltid under minst 1 år 

under de senaste 10 åren i en stat inom EES eller i Schweiz, där 

yrket inte är reglerat. I dessa fall ska kompetensbevis eller bevis på 

formella kvalifikationer bifogas ansökan.  

 

12. Tillståndsperiod 

Certifikat får lämnas för en period av högst 4 år.  

  

13. Registrering 

- 

 

14. Tillsyn över yrkesutförandet 

Swedac och Transportstyrelsen utövar tillsyn över 

fordonsbesiktningsområdet.  

 

15. Läs mer-länk 

Transportstyrelsen saknar för närvarande information på hemsidan 

om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker.  

 

16. Blankettlänkar 

Transportstyrelsen saknar för närvarande en e-blankett.  

 

17. Kontaktuppgifter 

vag@transportstyrelsen.se  

 

18. Tillfälligt tillhandahållande, förhandsanmälan, förhandskontroll 

- 

19. Språkkunskaper 

- 

 

20. Förhandskontroll 

- 

21. Överklagande av beslut 

(generell sida om överklagande finns på verksamt.se) 

mailto:vag@transportstyrelsen.se


 

22. Synonymer till yrkestitel 

Bilbesiktare, besiktningsman, besiktningsingenjör.   
 


