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Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och 
med april 2015 

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet 

besiktningsstationer. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl 

fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och 

möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i 

landets glesare befolkade delar. 

Marknaden domineras av tre aktörer med följande marknadsandelar: AB 

Svensk Bilprovning (33 %), Opus Bilprovning AB (27 %) och Besikta 

Bilprovning i Sverige AB (23 %). Marknadsandelarna är baserade på antalet 

inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen under perioden januari-

april 2015. 

26 besiktningsstationer för lätta fordon har öppnats under perioden av sex 

olika besiktningsföretag. Tre stationer har öppnats av Carspect AB och fem 

av Dekra Automotive AB, fyra av Besikta Bilprovning i Sverige AB, nio av 

ClearCar AB. Opus Bilprovning AB har öppnat tre och AB Svensk 

Bilprovning två stationer. 

Tre besiktningsstationer har stängts under perioden. 

Totalt finns 403 besiktningsstationer för lätta fordon i Sverige vilket ska 

jämföras med cirka 190 stationer vid omregleringen halvårsskiftet 2010. 

Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierade under perioden 

mellan 296 och 600 kr (inkl. moms) beroende på olika villkor som 

exempelvis boka tidigt och drop-in.  

Transportstyrelsen har under perioden genomfört nio administrativa 

stickprov och tolv stickprovsbesök hos besiktningsföretagen. 

Transportstyrelsens stickprovsbesök visar att de företag som verkar på 

marknaden för besiktning av lätta fordon håller en jämbördig kvalitet i 

besiktningsarbetet avseende regelefterlevnad på sina förrättningar. 

 

Besikta Bilprovning i Sverige AB har under perioden fått sin ackreditering 

för att besikta tunga fordon tillfälligt återkallad på besiktningsstationen i 

Partille, Göteborg. Återkallelsen gällde under perioden 29 januari till 12 

mars och berodde på att provkörning inte har utförts på ett stort antal bussar, 

och att den interna kvalitetsuppföljningen inte fångat upp att provkörning 

inte utförts. 


