Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av
däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som
dras av bilar;
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Utkom från trycket
den 7 december 2012

VÄGTRAFIK

beslutade den 30 november 2012.
Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 7 §
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av
däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar ska ha följande lydelse och beslutar följande allmänna råd.

3 § Med vinterdäck avses i dessa föreskrifter däck som särskilt framtagits
för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M & S, M–S, MS eller
”Mud and Snow”.
Allmänna råd
Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över
3 500 kg som är försedd med däck med snökedjor eller som har
lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning bör anses
vara försedd med likvärdig utrustning enligt 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276).
Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med
M+S eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF)
bör betraktas som vinterdäck.
Vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller
frost på någon del av vägen.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L
204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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7 § Krav på användning av vinterdäck den 1 december–31 mars vid vinterväglag och undantag från kravet finns i 4 kap. 18 a § trafikförordningen
(1998:1276).
Fordon får, om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara, brukas
trots bestämmelserna i 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafikförordningen även i följande fall:
1. för färd med stöd av saluvagnslicens kortast lämpliga väg från hamn,
järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande
till sådan plats eller lokal eller till garage,
2. för körning med stöd av saluvagnslicens i den omfattning som behövs
för demonstration eller försäljning,
3. om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre,
4. för körning med tung lastbil när fordonet används i anläggningsarbete
eller liknande arbete, eller
5. om fordonet brukas av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller
Försvarets radioanstalt.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Göran Andersson
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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