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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2010:4) om enskilt 
godkännande; 

beslutade den 19 maj 2017. 

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

ningen (2009:211) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2010:4) om enskilt godkännande 

dels att 2 kap. 7 och 8 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 2 kap. 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 1 b §§, av 

följande lydelse. 

1 kap. 

1 a § 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, besikt-

ningsorgan eller provningsorgan kan visa att fordonet, systemet, komponen-

terna och de separata tekniska enheterna i fråga, vad gäller krav på utrust-

ningen och kontroll av denna, inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig 

med den som garanteras genom dessa föreskrifter. 

1 b § De administrativa krav som framgår av dessa föreskrifter  

1. ska tillämpas för de fordon som genomgår enskilt godkännande med 

stöd av 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, 

2. ska tillämpas för de fordon som genomgår enskilt godkännande med 

stöd av bilaga 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av 

den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter 

och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, i dess 

lydelse enligt förordning (EU) 183/2011, i de tillämpliga delar som inte 

regleras enligt förordningen (EU) 183/2011. 
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2 kap. 

4 § Provning hos besiktningsorgan ska utföras av besiktningstekniker som 

är behörig att utföra registreringsbesiktning. Behörigheten ska avse den 

behörighetsklass som fordonet tillhör enligt 2 kap. 1 § Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och 

kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör. 

6 § Provning hos provningsorgan enligt 4 kap. 7 § 2 och 3 fordonsförord-

ningen (2009:2011) ska utföras med verifierade kunskapskrav motsvarande 

kompetens för registreringsbesiktning och aktuellt fordonsslag enligt bi-

laga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) 

om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman 

och bilinspektör. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2018 i fråga om 2 kap. 4 och 

6 §§ och i övrigt den 26 maj 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Björn Englund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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