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Fordonsbesiktningsmarknaden september till 
och med december 2020 

Bilprovningen slutar med mobila besiktningsstationer 

Aktiebolaget Svensk Bilprovnings mobila besiktningsstationer togs ur bruk 

sista december 2020. Anledningen uppges vara att de nått sin tekniska 

livslängd och att det inte skulle vara affärsmässigt försvarbart att ersätta 

dem. Bilprovningen införskaffade före omregleringen 2010 två mobila 

besiktningsenheter med vilka de bedrivit besiktningsverksamhet vid sju 

mindre orter där det inte finns någon fast besiktningsstation. Orterna är: 

Arjeplog, Funäsdalen, Gäddede, Karesuando, Särna, Tärnaby och 

Överkalix.  

I samband med nedläggningen fick Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag 

om tillgänglighet till fordonsbesiktning i glesbygd. Regeringsuppdraget ska 

redovisas till regeringskansliet senast 15 januari 2021. 

Applus köper Besikta bilprovning 

Under perioden köpte företaget Applus Besikta bilprovning AB av Volati. 

Applus är ett provnings-, inspektions- och certifieringsföretag med 

verksamhet i över 70 länder. Företaget har tidigare varit etablerat på den 

svenska fordonsbesiktningsmarknaden mellan åren 2011 och 2013. Efter det 

sålde Applus sina fem besiktningsstationer till besiktningsföretaget Dekra. 

Färre besiktningar under Coronapandemin 

På grund av Coronapandemin har EU tidigare fattat beslut om en förordning 

som innebar tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transport-

området. Förordningen gav bland annat möjligheten till förlängd 

inställelsetid för kontrollbesiktning. Inställelsetiden förlängdes med sju 

månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden 1 

februari 2020 till och med 31 augusti 2020. 

Vi har inte undersökt hur många fordonsägare som utnyttjade det här 

undantaget och därför inte låtit besikta sitt fordon. Det vi vet är att 

besiktningsföretagen gjorde nästan 114 000 färre besiktningar jämfört med 

ett medelvärde för samma period de föregående fem åren, se Figur 1 på 

nästa sida. 
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Figur 1. Antalet besiktningar rapporterade till Transportstyrelsen. Källa: 
Transportstyrelsen. 

Den totala minskningen var nästan sex procent under perioden, se Figur 2 

nedan. 

 

Figur 2. Procentuell förändring 2020 jämfört med medelvärdet 2015 t.o.m. 2019. 
Källa: Transportstyrelsen. 
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