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Missiv
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2016-10-26

TSF 2016-65

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (2017:XX) om flygande inspektion
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
I början av april 2014 beslutade Europaparlamentet och rådet om två nya
rättsakter, direktiv som handlar om periodisk kontroll av fordon och direktiv
som handlar om teknisk vägkontroll av nyttofordon. Direktiven reglerar
bland annat krav på innehåll och omfattning för fordonstekniska
vägkontroller:




Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april
2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande
släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv
2009/40/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april
2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon
i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

Delar av direktiv 2014/45/EU är implementerat genom Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2017:XX) och allmänna råd om kontrollbesiktning, vilket
är en revidering av de tidigare föreskrifterna Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2010:84) och allmänna råd om kontrollbesiktning. Delar av direktiv
2014/47/EU är implementerat genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2017:XX) och allmänna råd om flygande inspektion, vilket är en revidering
av de tidigare föreskrifterna Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:85)
och allmänna råd om flygande inspektion. Det finns en koppling mellan de
nuvarande föreskrifterna i och med att de använder samma kontrollprogram,
vilket är specificerat i bilagorna till föreskriften om kontrollbesiktning
(TSFS 2010:84). De nya föreskrifterna har motsvarande uppbyggnad.
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Förslagets innehåll i korthet
Förslaget innebär en ny föreskrift om flygande inspektion som har
kopplingar till de nya föreskrifterna om krav på utbildning och kompetens
för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör och de nya
föreskrifterna om kontrollbesiktning.
Grunden för de nya föreskrifterna är införlivande av direktiv 2014/47/EU.
Det som särskiljer de nya föreskrifterna från de gamla är att det införs krav
på kompetens och utbildning (behörigheter) på förrättningsmannen, kopplat
till innehållet i förrättningen. Kravet på utbildning och kompetens
genomförs i föreskriften Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX)
och allmänna råd om kompetens och utbildning för besiktningstekniker samt
polisman och bilinspektör.
Eftersom Sverige sedan tidigare genom fordonslagen (2002:574),
fordonsförordningen (2009:211) och befintliga föreskrifter har reglerat
området flygande inspektion för alla fordonstyper, har Sverige redan en
utförligare reglering än vad direktivet kräver. Sverige behåller rätten till en
mer utökad reglering än vad som förväntas i direktiv 2014/47/EU.
I direktiv 2014/47/EU införs även krav på lastsäkring i samband med
vägkontroller. Föreskrifter som reglerar lastsäkring omhändertas separat i
egna föreskrifter.
I föreskriften finns referenser till ännu ej utgivna föreskrifter som markerats
med turkos färg.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 2018-02-04.
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat tillsammans
med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 2016-12-09.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
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Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-65 i svaret.
Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter som
kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transportstyrelsens
webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå: vem som
skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transportstyrelsens
kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en sekretessprövning,
så att eventuella remissynpunkter som omfattas av sekretess inte publiceras.

Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Patrik Sveder
patrik.sveder@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Patrik Sveder
Utredare

Sändlista
A-besiktning AB (Carspect)

per.johansson@carspect.se

Arbetsmiljöverket

arbetsmiljoverket@av.se

AVL MTC Motortestcenter
AB

info@avl.com

Besikta Bilprovning

johan.wegerstam@besikta.se;
kundtjanst@besikta.se

Bil Sweden

info@bilsweden.se

Bilimportörernas
Riksförbund (BIRF)

info@birf.org

Bilprovningen

andreas.lindh@bilprovningen.se;
kundtjanst@bilprovningen.se

Branschföreningen Svensk
Fordonsanpassning

hakan.sandberg@autoadapt.se

DEKRA Automotive AB

info@dekra.se; bilbesiktning@dekra.com;
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staffan.grandin@dekra.com
Fordonsprovarna i Väst AB

info@fordonsprovarna.se

Fordonsverkstadsutrustarn
a, FVU

info@fvu.se

Försvarets materielverk
(FMV)

registrator@fmv.se

Försvarsmakten

exp-hkv@mil.se

Husbilsklubben.se

web@husbilsklubben.se

Inspecta Sweden AB

quality@inspecta.com;
fredrik.svensson@inspecta.com

Kommerskollegium

kommerskollegium@kommers.se

Konsumentverket

konsumentverket@konsumentverket.se

Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF

registrator@lrf.se

Lantmännen Maskin

ingvar.n.andersson@lantmannen.com

Lastfordonsgruppen (LFG)

LFG@teknikforetagen.se

Moped och
Motorcykelbranschens
riksförbund, MCRF

Per.johansson@mcrf.se

Motorbranschens
Riksförbund (MRF)

mrf@mrf.se

Motorförarnas
HelnykterhetsFörbund
(MHF)

info@mhf.se

Motorhistoriska
Riksförbundet (MHRF)

kansli@mhrf.se

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap (MSB)

registrator@msb.se

Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens
Främjande (NTF)

info@ntf.se
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Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

NDT

info@ndttraining.se

Opus Bilprovning

teknisksupport@opusbilprovning.se;
goran.ottosson@opusbilprovning.se;
thomas.nilsson@opusbilprovning.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se

Scandinavian Tire & Rim
Organisation (STRO)

info@stro.se

Släpvagnsbranschens
Riksförbund

etienne@ep-media.se

Statens väg- och
transportforskningsinstitut
(VTI)

vti@vti.se

Svebio, SBSAB, Bioenergi
& Bioenergy International

info@svebio.se

SWEDAC

registrator@swedac.se

Swedish Association for
Testing SWETIC

swetic@tebab.com

Svensk Maskinprovning AB
(SMP)

info@smp.sp.se

Svenska Bilsportförbundet

mailbox@sbf.se

SVERIGES
BUSSFÖRETAG

INFO@TRANSPORTGRUPPEN.se

Sveriges Fordonsbyggares
Riksorganisation, SFRO

info@sfro.com; ridderstolpe@sfro.com

Sveriges
Fordonsverkstäders
Förening

info@sfvf.eu

Sveriges
motorcykelhandlares
Riksförbund, SMR

info@sms.se

Sveriges MotorCyklister,
SMC

maria.nordqvist@svmc.se; smc@svmc.se
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Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB (SP)

info@sp.se

Sveriges Åkeriföretag

erika.svanstrom@akeri.se

TESTA

info@orgtesta.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Training Partner

info@trainingpartner.se

Ystad Bilbesiktning AB

info@ybb.se;richard@ybb.se
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