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

beslutade den 5 maj 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförord-
ningen (2009:211) att 2 kap. 21 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämp-
lighetsbesiktning ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

21 § Registreringsbevis utfärdat i stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) kan, i de delar som är relevanta, godtas för bilar, 
motorcyklar, släpvagnar och traktorer under förutsättning att fordonet är 
eller har varit permanent registrerat i det land som utfärdat registrerings-
beviset. 

För fordon med system och komponenter som är anpassade för en 
marknad med vänstertrafik kan utländskt registreringsbevis dock godtas 
endast i den omfattning som inte påverkas av detta förhållande. 

Utländskt registreringsbevis kan inte godtas för fordon som är 
1. tillverkade i små serier enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 

6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typ-
godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

2. tillverkade i små serier enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt 
av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon, 

3. tillverkade i små serier enligt artikel 42 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) 
nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG, 

4. tillverkade i små serier enligt rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 
1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, 
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5. tillverkade i små serier enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, 

6. tillverkade i små serier enligt artikel 42 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande 
av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, 

7. tillverkade i små serier enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till så-
dana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 
till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, 

8. tillverkade i små serier enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande 
och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon, 

9. trimmade eller ombyggda, eller 
10. amatörbyggda fordon eller motsvarande. 
Utländskt registreringsbevis kan inte heller godtas för fordon som inte 

längre kan tas i trafik i ursprungslandet. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2021. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Ingela Sundin 
 (Väg och järnväg) 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 


	Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning;
	Utkom från trycket den 26 maj 2021
	VÄGTRAFIK
	2 kap.


