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Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och 
med april 2018 

Besiktningsstationerna blir fler 

Antalet stationer fortsätter att öka. I april 2018 fanns 482 besiktnings-

stationer för lätta fordon i Sverige. Det är 19 fler än i april 2017. När 

regeringen omreglerade besiktningsmarknaden för nästan åtta år sedan fanns 

det cirka 190 stationer.  

Listpriserna varierar mycket 

Listpriserna för en kontrollbesiktning av personbil varierade mellan 295 och 

750 kronor, inklusive moms. Bland annat varierar priset beroende på olika 

villkor, som exempelvis boka tidigt och drop-in-besiktning. Det ska 

jämföras med ett pris mellan 299 och 750 kronor under samma period 2017. 

Besiktningsföretagen kan bli bättre  

Under perioden har Transportstyrelsen genomfört ett stickprovsbesök på en 

besiktningsstation och tre administrativa stickprov på besiktningsföretagens 

arbete. Stickproven visar att det finns utrymme för förbättring i besiktnings-

företagens sätt att arbeta, exempelvis vad gäller genomförande och 

rapportering av vissa besiktningar. 

Nu måste även A-traktorer kontrollbesiktas 

Den 20 maj 2018 förändras besiktningsreglerna och då måste även A-

traktorer kontrollbesiktas. En A-traktor är en bil som byggts om till traktor 

och känns igen i trafiken på den orangea trekantiga LGF(LångsamtGående 

Fordon)-skylten bak. Anledningen till besiktningskravet är att många A-

traktorer är i dåligt skick och att många inte uppfyller kraven. Exempelvis 

kravet på en tekniskt begränsad maxhastighet av 30 km/h. De besiktnings-

företag som besiktar personbilar besiktar även A-traktor. A-traktorer får 

besiktas från 1 januari 2018.  

De A-traktorer som inte har besiktats senast 31 maj 2018 beläggs med ett 

automatiskt körförbud i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Då är det bara 

tillåtet att köra fordonet kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och 

till ett besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet 

är påställt. Om fordonet är avställt är det bara tillåtet att köra kortast lämpliga 

väg till ett besiktningsföretag. 


