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

beslutade den 24 juni 2019. 

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

ningen (2009:211) att 43 kap. 1, 3 och 5 §§ samt 44 kap. 1 § styrelsens 

föreskrifter (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar ska 

ha följande lydelse. 

43 kap.  

1 § En personbil eller lätt lastbil som ska registreras tillfälligt enligt 17 § 

första stycket 4 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, 

får godkännas vid kontrollbesiktning och brukas i trafik trots att kraven i 4–

37 kap. inte är uppfyllda. Fordonet ska dock uppfylla kraven i 2 § och vad 

som sägs i 2 kap. 1–5 §§ fordonsförordningen (2009:211). 

3 § En personbil eller lätt lastbil som ska registreras tillfälligt enligt 17 § 

första stycket 1, 2 eller 3 lagen (2019:370) om fordons registrering och 

användning, får godkännas vid registreringsbesiktning och nationellt typ-

godkännande samt brukas i trafik trots att kraven i 4–38, 40 och 47 kap. inte 

är uppfyllda. Fordonet ska dock uppfylla kraven i 4 § samt 2 kap. 1–5 §§ 

fordonsförordningen (2009:211). 

5 § För fordon som avses i 17 § första stycket 2 lagen (2019:370) om 

fordons registrering och användning gäller vad som sägs i 3 och 4 §§ för 

brukande i trafik längst under tre månader från den tillfälliga registreringen. 

Därefter gäller inte undantagen enligt 3 §. 

44 kap. 

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fordon som enligt 7 eller 

9 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering och användning är undan-

tagna från registreringsplikt. 
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Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Kerstin Grandelius 

 (Väg och järnväg) 
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