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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2003:26) om traktorer; 

beslutade den 25 mars 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförord-

ningen (2009:211) att 2 kap. 2 a, 12, 21–25, 27, 32 och 41 §§ i Vägverkets 

föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

2 a §2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 

2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av 

släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av 

system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om 

upphävande av direktiv 74/150/EEG3. 

Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26 april 2004 om anpassning av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, 2002/83/EG, 

2003/37/EG och 2003/59/EG och av rådets direktiv 77/388/EEG, 

91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG och 2003/49/EG angående fri rörlighet 

 
1 Jfr följande direktiv 

– Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring för 

anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 86/298/EEG, 

86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på typgodkännande av jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer (EUT L 91, 10.4.2010, s. 1, Celex 32010L0022). 

– Kommissionens direktiv 2010/52/EU av den 11 augusti 2010 om ändring genom 

anpassning av de tekniska bestämmelserna av rådets direktiv 76/763/EEG vad gäller 

passagerarsäten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG om vissa delar och egenskaper 

på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EUT L 213, 13.8.2010, s. 37, Celex 

32010L0052). 

– Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om ändring i form 

av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets direktiv 80/720/EEG och 

86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG 

och 2009/144/EG vad gäller typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer 

(EUT L 238, 9.9.2010, s. 7, Celex 32010L0062). 
2 Senaste lydelse VVFS 2007:666. 

3 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037). 
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för varor, frihet att tillhandahålla tjänster, jordbruk, transportpolitik och 

beskattning, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, 

Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning. 

Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18 oktober 2005 om ändring 

av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till 

rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna4. 

Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21 februari 2005 om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp 

av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer5. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning6. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer7. 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 

ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 

direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer8. 

 

12 § Rådets direktiv 76/763/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer med hjul9. 

Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 om ändring av 

direktiven om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer10. 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 

1997 (se 2 §). 

Rådets direktiv 1999/86/EG av den 11 november 1999 om att anpassa 

direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

 
4 EUT L 273, 19.10.2005, s. 17 (Celex 32005L0067). 

5 EUT L 55, 1.3.2005, s. 35 (Celex 32005L0013). 

6 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 

7 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

8 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 

9 EGT L 262, 27.9.1976, s. 135 (Celex 31976L0763). 

10 EGT L 378, 31.12.1982, s. 45 (Celex 31982L0890). 
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passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul till den 

tekniska utvecklingen11. 

Kommissionens direktiv 2010/52/EU av den 11 augusti 2010 om ändring 

genom anpassning av de tekniska bestämmelserna av rådets direktiv 

76/763/EEG vad gäller passagerarsäten för jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer med hjul och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/144/EG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul12. 

 

21 § Rådets direktiv 80/720/EEG av den 24 juni 1980 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt 

dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul13. 

Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 om ändring av 

direktiven om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer14. 

Kommissionens direktiv 88/414/EEG av den 22 juni 1988 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/720/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till 

förarplatsen samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer 

med hjul15. 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 

1997 (se 2 §). 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer16. 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 

ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 

direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer17. 

 

22 § Rådets direktiv 86/297/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag18. 

 
11 EGT L 297, 18.11.1999, s. 22 (Celex 31999L0086). 

12 EUT L 213, 13.8.2010, s. 37 (Celex 32010L0052). 

13 EGT L 194, 28.7.1980, s. 1 (Celex 31980L0720). 

14 EGT L 378, 31.12.1982, s. 45 (Celex 31982L0890). 

15 EGT L 200, 26.7.1988, s. 34 (Celex 31988L0414). 

16 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

17 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 

18 EGT L 186, 8.7.1986, s. 19 (Celex 31986L0297). 
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Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 

1997 (se 2 §). 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 

ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 

direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer19. 

 

23 §20 Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill 

monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer 

med hjul21. 

Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21 december 1989 om ändring av 

direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga 

jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul22. 

Kommissionens direktiv 2000/19/EG av den 13 april 2000 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 86/298/EEG om 

baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul23. 

Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18 oktober 2005 om ändring 

av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till 

rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna24. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning25. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer26. 

 

24 § Rådets direktiv 86/415/EEG av den 24 juli 1986 om montering, 

placering, manövrering och märkning av manöverorgan på jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer med hjul27. 

 
19 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 

20 Senaste lydelse VVFS 2007:107. 

21 EGT L 186, 8.7.1986, s. 26 (Celex 31986L0298). 

22 EGT L 398, 30.12.1989, s. 29 (Celex 31989L0682). 

23 EGT L94, 14.4.2000, s. 31 (Celex 32000L0019). 

24 EUT L 273, 19.10.2005, s. 17 (Celex 32005L0067). 

25 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 

26 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

27 EGT L 240, 26.8.1986, s. 1 (Celex 31986L0415). 
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Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 

1997 (se 2 §). 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer28. 

 

25 §29 Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar 

monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul30. 

Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21 december 1989 om ändring av 

direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på 

smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul31. 

Kommissionens direktiv 2000/22/EG av den 28 april 2000 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 87/402/EEG om 

skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul32. 

Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18 oktober 2005 om ändring 

av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till 

rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna33. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning34. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer35. 

 

27 §36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 

2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från 

 
28 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

29 Senaste lydelse VVFS 2007:107. 

30 EGT L 220, 8.8.1987, s. 1 (Celex 31987L042). 

31 EGT L 398, 30.12.1989, s. 27 (Celex 31989L0681). 

32 EGT L 107, 4.5.2000, s. 26 (Celex 32000L0022). 

33 EUT L 273, 19.10.2005, s. 17 (Celex 32005L0067). 

34 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 

35 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

36 Senaste lydelse VVFS 2007:107. 
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motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av 

rådets direktiv 74/150/EEG37. 

Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21 februari 2005 om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp 

av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer38. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning39. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer40. 

 

32 §41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/60/EG av den 13 juli 

2009 om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- 

eller skogsbrukstraktorer med hjul42. 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 

ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 

direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer43. 

 

41 §44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG av den 30 

november 2009 om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul45. 

Kommissionens direktiv 2010/52/EU av den 11 augusti 2010 om ändring 

genom anpassning av de tekniska bestämmelserna av rådets direktiv 

76/763/EEG vad gäller passagerarsäten för jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer med hjul och Europaparlamentets och rådets direktiv 

 
37 EGT L 173, 12.07.2000, s. 1 (Celex 32000L0025). 

38 EUT L 55, 1.3.2005, s. 35 (Celex 32005L0013). 

39 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 

40 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022). 

41 Senaste lydelse TSFS 2010:11. 

42 EUT L 198, 30.7.2009, s. 15 (Celex 32009L0060). Direktivet omfattar det 

upphävda direktivet 74/152/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/89/EG. 
43 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 

44 Senaste lydelse TSFS 2011:32 

45 EUT L 27, 30.1.2010, s. 33 (Celex 32009L0144). Direktivet omfattar det upphävda 

direktivet 89/173/EEG, senast ändrat genom direktiv 2006/96/EG. 
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2009/144/EG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och 

skogsbrukstraktorer med hjul46. 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 

ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 

direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer47. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 16 april 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Göran Andersson 

 (Vägtrafikavdelningen) 

 

 

 
46 EUT L 213, 13.8.2010, s. 37 (Celex 32010L0052). 

47 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 
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