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VÄGTRAFIK

beslutade den 30 oktober 2020.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 16 § förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll
och plombering av färdskrivare samt installationsskylt.
dels att 10 kap. 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 §, och närmast före
10 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
7 § Kontrollorganet ska såväl före som efter kontrollen spara diagramblad
för färdskrivare enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 165/2014, och utskrifter för i färdskrivaren lagrade tekniska data
enligt bilaga 1 B i artikel 1.3 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2016/799, eller dess bilaga 1 C och underbilagorna 1 och 1 B till
AETR. Diagrambladen och utskrifterna ska sparas tillsammans med kontrollrapporten i minst två år.
8 § Vid utbyte eller reparation av en fordonsenhet enligt bilaga 1 B i artikel 1.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799, eller dess
bilaga 1 C, eller underbilaga 1 B till AETR gäller följande.
1. Kontrollorganet ska kopiera färdskrivardata ur fordonsenheten till ett
externt lagringsmedium i samband med reparationen eller utbytet.
2. Kontrollorganet ska informera transportföretag som kan identifieras
om att deras färdskrivardata finns hos kontrollorganet. På begäran från transportföretaget ska kopierade data överföras till företaget utan oskäligt dröjsmål. Kopierade data sparas av kontrollorganet under minst två år.
3. Kopierade färdskrivardata som inte sänds till transportföretaget enligt 2
ska förvaras på ett sådant sätt att risken för att den förvanskas eller förloras i
händelse av brand, stöld eller liknande minimeras. Om data inte har efterfrågats inom två år får den förstöras.
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Överlämnande av information
9 § Kontrollorganet ska på begäran överlämna kontrollrapporter, lagrade
färdskrivardata och annan relevant information enligt 7 och 8 §§ om utförda
kontroller till polisman, bilinspektör eller behörig kontrolltjänsteman vid
Transportstyrelsen med särskilt förordnande.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Nina Stornils
(Väg och järnväg)
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