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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registrerings-
besiktning, mopedbesiktning och lämplighets-
besiktning; 

beslutade den 19 maj 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförord-

ningen (2009:211) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplig-

hetsbesiktning 

dels att 2 kap. 7 §, 3 kap. 11 och 20 §§ samt 5 kap. 13 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, av följande lydelse 

och beslutar allmänna råd. 

1 kap. 

3 a § Bestämmelserna i dessa föreskrifter avseende områden som inte 

omfattas av harmoniserade regler gäller inte fordon, system, komponenter 

och separata tekniska enheter som antingen är 

1. lagligen tillverkade, satta på marknaden eller använda på allmän väg i 

en annan medlemsstat inom EU eller Turkiet, eller  

2. lagligen tillverkade i ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet.  

Bestämmelserna ska däremot gälla i de fall då Transportstyrelsen, besikt-

ningsorgan eller provningsorgan kan visa att fordonet, systemet, kompo-

nenterna och de separata tekniska enheterna i fråga, vad gäller krav på 

utrustningen och kontroll av denna, inte uppnår en säkerhetsnivå som är 

likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter. 

2 kap.  

7 § Uppgifter enligt 1 § behöver inte lämnas i de fall besiktningsorganet 

genom mätning, vägning eller enklare kontroller kan kontrollera att fordonet 

uppfyller visst krav respektive kan fastställa tekniska uppgifter.  

Utrustning som används ska uppfylla kraven enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning 

hos besiktningsorgan.  
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Allmänna råd  

Med en enklare kontroll avses exempelvis kontroll av huruvida 

montering av däck (t.ex. typgodkännandemärkning, belastnings-

förmåga eller hastighetskapacitet), eller utrymme för bakre registre-

ringsskylt (t.ex. form, mått, läge eller synbarhet) uppfyller före-

skrivna krav. 

3 kap.  

11 § Besiktningsorganet ska kontrollera att fordonet uppfyller tillämpliga 

krav på beskaffenhet och utrustning.  

Kontrollen ska ske genom granskning av lämnad dokumentation eller 

genom undersökning av fordonet. Med granskning av dokumentation menas 

kontroll av att dokumentationen uppfyller föreskrivna krav och visar att 

fordonet uppfyller krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Granskning 

av fordonet görs med avseende på befintlighet av föreskriven utrustning. 

Dokumentationen ska vara i godtagbart skick. 

Allmänna råd  

I normala fall kan en kontroll göras av att tillverkarens original-

system eller komponent har möjlighet att fungera.  

I andra fall kan en enklare kontroll, vägning, mätning eller prov-

körning underbygga ett beslut. Vid undersökning av fordonet kan 

viss kontrollutrustning behövas.  

Besiktningsorganet kan bedöma om lämnade uppgifter är rimliga.  

I tveksamma fall kan det vara motiverat att inte godta dokumen-

tationen eller att begära ytterligare underlag. 

20 § Vid bedömning av om körförbud ska meddelas enligt 4 kap. 29 § 

fordonsförordningen (2009:211) ska 3 och 6 kap. samt kontrollprogrammen 

i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om 

kontrollbesiktning tillämpas.    

5 kap.  

13 § Vid lämplighetsbesiktning av fordonståg avsett för personbefordran 

ska det dessutom genomföras en trafiksäkerhetskontroll av de ingående 

fordonen. Som vägledning för denna kontroll kan Tranportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning 

användas. Om en trafiksäkerhetskontroll eller en kontrollbesiktning har 

genomförts av fordonen inom sex månader före lämplighetsbesiktningen 

kan denna kontroll utgå.  

  



  

 

3 

TSFS 2017:58 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2018 i fråga om 3 kap. 20 § 

och 5 kap. 13 § och i övrigt den 26 maj 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Björn Englund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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