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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2010:87) om 
registreringsbesiktning, mopedbesiktning och 
lämplighetsbesiktning; 

beslutade den 13 maj 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 och 18 §§ fordons-

förordningen (2009:211) att 1 kap. 2 § och 3 kap. 12 och 15 §§ styrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, 

mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning ska ha följande lydelse.  

1 kap.  

2 § Bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns i 2 kap. 5–

9 §§ och 4 kap. 28 § i fordonsförordningen (2009:211) samt i  

1. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om 

bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 

eller senare,  

2. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon,  

3. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter,  

4. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor 

samt bil ombyggd till motorredskap klass II,  

5. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, 

släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h,  

6. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om 

bilar och släpvagnar som dras av bilar,  

7. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släp-

vagnar som dras av motorcyklar, 

8. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar 

som dras av mopeder,  

9. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:106) om undantag för 

fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som 

har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente,  

10. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om 

traktorer, eller  

11. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap. 
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TSFS 2016:26 

3 kap. 

12 § Besiktningsorganet ska fastställa de tekniska uppgifter om ett fordon 

som ska föras in i vägtrafikregistret.  

För nya personbilar och lätta lastbilar som ska föras ut ur landet enligt 

punkt 1 i första stycket i avsnitt I i bilaga 2 till Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som 

dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare samt nya 

motorcyklar som ska föras ut ur landet enligt 25 kap. 3 § Vägverkets 

föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av 

motorcyklar, ska besiktningsorganet i stället fastställa tekniska uppgifter 

enligt bilaga 1. 

15 § Besiktningsorganet ska dessutom upprätta ett registreringsunderlag 

för 

1. nya personbilar och lätta lastbilar som godkänts och som ska föras ut 

ur landet enligt punkt 1 i första stycket i avsnitt I i bilaga 2 till 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar 

och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller 

senare, och  

2. nya motorcyklar som godkänts och som ska föras ut ur landet enligt 

25 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och 

släpvagnar som dras av motorcyklar.  

Registreringsunderlaget ska innehålla de uppgifter som framgår av 

bilaga 1 och överlämnas till den som inställt fordonet till besiktning. En 

kopia av registreringsunderlaget ska behållas av besiktningsorganet. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Linda Norberg 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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