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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och 
släpvagnar som dras av bilar; 

beslutade den 13 maj 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 och 18 §§ fordons-

förordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) i 

fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar 

och släpvagnar som dras av bilar 

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 45 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 22 och 35 §§ och 

41 kap. 32 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 36 §, av följande lydelse. 

1 kap. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons 

beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211) och 

avgasreningsförordningen (2011:345). I 2 kap. finns också bestämmelser om 

meddelande av EG-typgodkännande.  

Föreskrifterna ska tillämpas på personbilar, lastbilar, bussar och 

släpvagnar som dras av sådana bilar och som tagits i bruk före den 1 juli 

2010. Bestämmelser om fordon som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare 

finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) 

om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 

eller senare.  

Trots andra stycket ska dessa föreskrifter, även om fordonet tagits i bruk 

den 1 juli 2010 eller senare, tillämpas i den utsträckning som framgår av  

1. 41 kap. vad gäller ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta 

lastbilar,  

2. 42 kap. vad gäller personbilar som utrustas för tävlingsändamål på 

väg, och  

3. 44 kap. vad gäller fordon som är registrerade i utlandet och som 

används i Sverige.  

Föreskrifterna gäller inte ett nytt fordon som har typgodkänts enligt 

direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar 

till dessa fordon (se 2 kap. 3 §) eller enligt direktiv 2007/46/EG om 

fastställande av ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till 

dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 
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som är avsedda för sådana fordon (se 2 kap. 4 §) och som är försett med 

typgodkännandemärke samt är åtföljt av ett giltigt intyg om 

överensstämmelse. Efter ibruktagandet av ett sådant fordon gäller dock 

kraven i 38 kap. för de fordon som tagits i bruk före den 1 juli 2010. 

3 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter avseende områden som inte 

omfattas av harmoniserade regler gäller inte fordon, system, komponenter 

och separata tekniska enheter som antingen är  

1. lagligen tillverkade, satta på marknaden eller använda på allmän väg i 

en annan medlemsstat inom EU eller Turkiet, eller 

2. lagligen tillverkade i ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet. 

Bestämmelserna ska däremot gälla i de fall då Transportstyrelsen, 

besiktningsorgan, polis eller bilinspektör kan visa att fordonet, systemet, 

komponenterna och de separata tekniska enheterna i fråga, vad gäller krav 

på utrustningen och kontroll av denna, inte uppnår en säkerhetsnivå som är 

likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter. 

2 kap. 

45 § Rådets direktiv 88/77/EEG1 av den 3 december 1987 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga 

föroreningar från dieselmotorer som används i fordon. 

Rådets direktiv 91/542/EEG av den 1 oktober 1991 om ändring av 

direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som 

används i fordon. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13 december 

1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot 

utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med 

kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av 

gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med 

naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av 

rådets direktiv 88/77/EEG. 

Kommissionens direktiv 2001/27/EG av den 10 april 2001 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 88/77/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av 

gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressions-

tändning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar 

från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka 

används i fordon. 

 
1 Direktivet, inklusive ändringar, upphör att gälla från och med den 9 november 2006 
i enlighet med vad som sägs i artikel 10 i direktiv 2005/55/EG (se 2 kap. 66 §). 
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3 kap. 

1 § Följande ECE-reglementen gäller i fråga om fordons beskaffenhet och 

utrustning i den utsträckning som anges i dessa föreskrifter. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ECE-reglemente 124 angående Uniform provisions concerning the 

approval of wheels for passenger cars and their trailers. 

 

ECE-reglemente 132 angående Uniform provisions concerning the 

approval of Retrofit Emission Control devices (REC) for heavy duty 

vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery 

equipped with compression ignition engines. 

5 kap. 

22 § Vid motorbyte eller modifiering av befintlig motor på personbil, lätt 

lastbil och lätt buss som tagits i bruk före den 1 januari 1993, får bilen i 

stället för kraven i 5–10 §§ uppfylla följande krav. 

1. Vid byte till bensinmotor eller modifiering av befintlig bensinmotor 

gäller vad som sägs i 41 kap. 49 och 50 §§. 

2. Vid byte till dieselmotor eller modifiering av befintlig dieselmotor 

gäller vad som sägs i 41 kap. 51 § 1 och 2. 

35 § Tung lastbil och tung buss tagen i bruk före den 1 oktober 2006 och 

godkänd för utsläppskraven i rad A i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till direktiv 

2005/55/EG (se 2 kap 68 §) eller rad B i 6.2.1 i bilaga 1 till direktiv 

88/77/EEG enligt ändring genom direktiv 91/542/EEG (se 2 kap 45 §), kan 

konverteras för reducerade avgasutsläpp med konverteringssats typgodkänd 

enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typ-

godkännande av system, komponent och separat teknisk enhet. 

Tung lastbil och tung buss tagen i bruk den 1 oktober 2006 eller senare 

kan konverteras för reducerade avgasutsläpp med konverteringssats 

typgodkänd enligt Vägverkets föreskrifter om nationellt typgodkännande av 

system, komponent och separat teknisk enhet, om den vid första registrering 

godkändes med slutserieundantag enligt bilaga XII till direktiv 2007/46/EG 

(se 2 kap. 4 §) och godkänd för utsläppskraven i rad A, i tabell 1 och 2, i 

bilaga I till direktiv 2005/55/EG (se 2 kap. 68 §). 

36 § Tung lastbil och tung buss kan konverteras för reducerade avgas-

utsläpp med konverteringssats som uppfyller kraven enligt ECE reglemente 

132, ändringsserie 01 (se 3 kap. 1 §).  

41 kap. 

32 § Belysningsinstallation ska uppfylla kraven i 21 kap. 2 § första 

stycket 3. Belysningsinstallationen kan istället uppfylla de alternativa 

tekniska kraven enligt post 20 i del I och II till tillägg 1 i bilaga IV till 

direktiv 2007/46/EG i dess ursprungliga lydelse. 

___________ 
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Denna författning träder i kraft 1 juli 2016.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Lars Rapp 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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