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Transportstyrelsens föreskrifter 
om innehållet i en åtgärdsplan; 

beslutade den 6 april 2011.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 § fordons-

förordningen (2009:211) samt 10 § avgasreningsförordningen (2011:345). 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om innehållet i en 

åtgärdsplan enligt 9 § avgasreningsförordningen (2011:345).  

 

2 § En åtgärdsplan ska innehålla de uppgifter som framgår av bilagan. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Per Öhlund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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Bilaga. Krav i fråga om innehållet i en åtgärdsplan enligt 9 § 
avgasreningsförordningen (2011:345) 

En åtgärdsplan ska innehålla: 

1. ett unikt namn eller nummer för identifiering, 

2. en beskrivning av varje fordonstyp, 

3. en beskrivning av särskilda modifikationer, förändringar, reparationer, 

korrigeringar, justeringar och övriga ändringar som ska utföras på fordonen 

för att de ska stämma överens med kraven. Beskrivningen ska innehålla en 

kort sammanfattning av de uppgifter och tekniska undersökningar som 

ligger till grund för tillverkarens beslut om de särskilda åtgärder som ska 

vidtas för att fordonen ska uppfylla kraven, 

4. en beskrivning av hur tillverkaren tänker informera fordonens ägare, 

5. i förekommande fall en beskrivning av det korrekta underhåll eller den 

korrekta användning som tillverkaren fastställer som villkor för berättigande 

till reparationer enligt åtgärdsplanen och en förklaring av tillverkarens skäl 

för att ställa sådana villkor. Inga villkor som gäller underhåll och 

användning får ställas om de inte bevisligen har samband med den brist som 

åtgärdsplanen avser åtgärda, 

6. en beskrivning av det förfarande fordonens ägare ska följa för att få 

bristen korrigerad. Denna beskrivning ska innehålla ett datum efter vilket 

åtgärderna får vidtas, den tid verkstaden beräknas behöva för att utföra 

reparationerna samt var de kan utföras. Reparationerna ska utföras på ett 

ändamålsenligt sätt och inom rimlig tid efter det att fordonet lämnats in, 

7. en kopia av den information som sänts till fordonets ägare, 

8. en kort beskrivning av det system tillverkaren kommer att använda för 

att garantera tillgången på delar eller system för att utföra åtgärderna. Det 

ska finnas en uppgift om när tillgången på delar eller system kommer att 

vara tillräckligför att åtgärderna ska kunna inledas, 

9. en kopia av alla instruktioner ska sändas till de personer som ska 

utföra reparationerna, 

10. en beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna påverkar utsläppen, 

bränsleekonomin, kördugligheten och säkerheten för varje fordonstyp som 

omfattas av åtgärdsplanen med uppgifter, tekniska undersökningar etc, som 

stöder dessa slutsatser, 

11. annan information, rapporter eller uppgifter som typgodkännande-

myndigheten rimligtvis kan anse sig behöva för att utvärdera åtgärdsplanen, 

samt  

12. en beskrivning av metoden för att registrera reparationen när 

åtgärdsplanen innefattar återkallande. Om en etikett används ska ett prov-

exemplar vara bifogad åtgärdsplanen. 


