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Föreskrifter 
om ändring 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; 

beslutade den 5 maj 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 och 18 §§ fordons-
förordningen (2009:211) i fråga om styrelsens 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 

dels att 1 kap. 10–12 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 2, 5, 6 och 8 §§, 2 kap. 2 § samt bilaga 1 ska ha följande 

lydelse. 

1 kap. 

2 § Bestämmelser om kravuppfyllelse för nya bilar och släpvagnar som 
omfattas av EU-typgodkännande eller EU-enskilt godkännande framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av 
direktiv 2007/46/EG. 

5 § I dessa föreskrifter används följande termer och definitioner. 

högsta vikt fordonets totalvikt enligt 2 § lagen (2001:559) 
om vägtrafikdefinitioner 

tagits i bruk för första gången använts för sitt ändamål 

typgodkänd komponent, system, separat teknisk enhet eller 
fordonstyp har visats uppfylla de krav som anges 
i EU-direktiv, EU-förordningar, ECE-reglemen-
ten, eller föreskrifter utfärdade av Trafik-
säkerhetsverket, Vägverket eller Transportstyrel-
sen, och ett typgodkännande har utfärdats 
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uppfylla krav komponent, system, separat teknisk enhet eller 
fordon har visats uppfylla de krav som anges i 
EU-direktiv, EU-förordning, ECE-reglementen 
eller Transportstyrelsens föreskrifter oavsett om 
ett typgodkännande har utfärdats eller inte 

utryckningsfordon fordon som avses att registreras som utryck-
ningsfordon enligt 2 kap. 11 § förordningen 
(2019:383) om fordons registrering och 
användning 

utryckningsfordon för 
transport av sjuka 
eller skadade 

fordon som avses att registreras som utryck-
ningsfordon och är inrättade för transport av 
sjuka eller skadade samt är avsedda att användas 
uteslutande för detta ändamål av de som ingår i 
en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

I övrigt har de beteckningar som används i dessa föreskrifter samma 
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen 
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner, fordonslagen (2002:574), fordons-
förordningen (2009:211), avgasreningslagen (2011:318) och avgasrenings-
förordningen (2011:345), om inte något annat anges. 

6 § I dessa föreskrifter avses med 
– direktiv 70/157/EEG: rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 

1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå 
och avgassystemet för motorfordon, 

– direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luft-
förorening genom avgaser från motorfordon, 

– direktiv 70/221/EEG: rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande 
bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– direktiv 70/222/EEG: rådets direktiv 70/222/EEG av den 20 mars 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet 
för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 70/311/EEG: rådets direktiv 70/311/EEG av den 8 juni 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 70/387/EEG: rådets direktiv 70/387/EEG av den 27 juli 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 70/388/EEG: rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar 
på motorfordon, 
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– direktiv 71/320/EEG: rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på 
vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 72/245/EEG: rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radio-
störningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon, 

– direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 
1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot 
utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, 

– direktiv 74/60/EEG: rådets direktiv 74/60/EEG av den 17 december 
1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inrednings-
detaljer i motorfordon (passagerarutrymmets inre delar frånsett inre back-
speglar, manöverorganens utformning, taket eller det öppningsbara taket, 
ryggstödet och sätenas baksida), 

– direktiv 74/61/EEG: rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 
1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för 
att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon, 

– direktiv 74/297/EEG: rådets direktiv 74/297/EEG av den 4 juni 1974 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i 
motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en samman-
stötning), 

– direktiv 74/408/EEG: rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i 
motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa), 

– direktiv 74/483/EEG: rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 
1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar 
på motorfordon, 

– direktiv 75/443/EEG: rådets 75/443/EEG av den 26 juni 1975 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastig-
hetsmätarutrustning på motorfordon, 

– direktiv 76/114/EEG: rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 
1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna 
skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 76/115/EEG: rådets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 
1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av 
bilbälten i motorfordon, 

– direktiv 76/756/EEG: rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av 
belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– direktiv 76/757/EEG: rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 76/758/EEG: rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkerings-
lyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor 
på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 
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– direktiv 76/759/EEG: rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 76/760/EEG: rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 76/761/EEG: rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrål-
kastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa 
strålkastare, 

– direktiv 76/762/EEG: rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare 
för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastare, 

– direktiv 77/389/EEG: rådets direktiv 77/389/EEG av den 17 maj 1977 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanordningar 
till motorfordon, 

– direktiv 77/538/EEG: rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 77/539/EEG: rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare 
för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 77/540/EEG: rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på 
motorfordon, 

– direktiv 77/541/EEG: rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthåll-
ningsanordningar i motorfordon, 

– direktiv 77/649/EEG: rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 
1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i 
motorfordon, 

– direktiv 78/316/EEG: rådets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 
1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inrednings-
detaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och 
visare), 

– direktiv 78/317/EEG: rådets direktiv 78/317/EEG av den 21 december 
1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om avfrostning och 
avimning av glasrutor i motorfordon, 

– direktiv 78/318/EEG: rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 
1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och 
spolarsystem för motorfordon, 

– direktiv 78/507/EEG: kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 
19 maj 1978 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
76/114/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om före-
skrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 
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– direktiv 78/549/EEG: rådets direktiv 78/549/EEG av den 12 juni 1978 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motor-
fordon, 

– direktiv 78/932/EEG: rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 
1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på 
säten i motorfordon, 

– direktiv 79/488/EEG: kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 
18 april 1979 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 74/483/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
utskjutande delar på motorfordon, 

– direktiv 79/490/EEG: kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 
18 april 1979 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
70/221/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar 
för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 80/1268/EEG: rådets direktiv 80/1268/EEG av den 
16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
motorfordons bränsleförbrukning, 

– direktiv 80/1269/EEG: rådets direktiv 80/1269/EEG av den 
16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
motoreffekten hos motorfordon, 

– direktiv 89/297/EEG: rådets direktiv 89/297/EEG av den 13 april 1989 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sidoskydd på vissa 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 90/630/EEG: kommissionens direktiv 90/630/EEG av den 
30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
siktfältet i motorfordon, 

– direktiv 91/226/EEG: rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanord-
ningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 91/662/EEG: kommissionens direktiv 91/662/EEG av den 
6 december 1991 om en anpassning till den tekniska utvecklingen av de 
bestämmelser i rådets direktiv 74/297/EEG som gäller rattens och styr-
kolonnens uppförande vid en sammanstötning, 

– direktiv 92/21/EEG: rådets direktiv 92/21/EEG av den 31 mars 1992 
om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1, 

– direktiv 92/22/EEG: rådets direktiv 92/22/EEG av den 31 mars 1992 
om säkerhetsglas och glasmaterial på motorfordon och släpvagnar till dessa, 

– direktiv 92/23/EEG: rådets direktiv 92/23/EEG av den 31 mars 1992 
om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon, 

– direktiv 92/24/EEG: rådets direktiv 92/24/EEG av den 31 mars 1992 
om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighets-
begränsande system för vissa kategorier av motorfordon, 

– direktiv 92/114/EEG: rådets direktiv 92/114/EEG av den 17 december 
1992 om utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg på motorfordon i 
kategori N, 
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– direktiv 93/91/EEG: kommissionens direktiv 93/91/EEG av den 
29 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 78/316/EEG om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av 
manöverorgan, kontrollampor och visare), 

– direktiv 94/20/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG 
av den 30 maj 1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon 
och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon, 

– direktiv 94/68/EG: kommissionens direktiv 94/68/EG av den 
16 december 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 78/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
torkar- och spolarsystem för motorfordon, 

– direktiv 94/78/EG: kommissionens direktiv 94/78/EG av den 
21 december 1994 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 
78/549/EEG om hjulskydd på motorfordon, 

– direktiv 95/28/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG 
av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i 
inredningen till vissa kategorier av motorfordon, 

– direktiv 95/48/EG: kommissionens direktiv 95/48/EG av den 
20 september 1995 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
92/21/EEG beträffande massa och dimensioner för motorfordon av klass M1, 

– direktiv 95/56/EG: kommissionens direktiv 95/56/EG av den 
8 november 1995 om anpassning till den tekniska utvecklingen av i rådets 
direktiv 74/61/EEG om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av 
motorfordon, 

– direktiv 96/27/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG 
av den 20 maj 1996 om skydd för passagerare i motorfordon vid 
sidokollision och om ändring av direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 96/64/EG: kommissionens direktiv 96/64/EG av den 2 oktober 
1996 om anpassning till teknisk utvecklingen av rådets direktiv 77/389/EEG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanord-
ningar till motorfordon, 

– direktiv 96/79/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG 
av den 16 december 1996 om skydd av förare och passagerare i motorfordon 
vid frontalkollision och om ändring av direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 97/19/EG: kommissionens direktiv 97/19/EG av den 18 april 
1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 70/221/EEG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande 
bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– direktiv 97/27/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG 
av den 22 juli 1997 om massa och dimensioner för vissa kategorier av 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 
70/156/EEG, 

– direktiv 97/28/EG: kommissionens direktiv 97/28/EG av den 11 juni 
1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/756/EEG 
angående montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon, 
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– direktiv 97/29/EG: kommissionens direktiv 97/29/EG av den 11 juni 
1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/757/EEG 
angående reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon, 

– direktiv 97/30/EG: kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11 juni 
1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/758/EEG 
om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositions-
lyktor och stopplyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa, 

– direktiv 97/31/EG: kommissionens direktiv 97/31 av den 11 juni 1997 
om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/760/EEG 
angående bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon, 

– direktiv 97/32/EG: kommissionens direktiv 97/32/EG av den 11 juni 
1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/539/EEG 
angående backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon, 

– direktiv 97/39/EG: kommissionens direktiv 97/39/EG av den 24 juni 
1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 
75/443/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om back-
växeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordon, 

– direktiv 97/68/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG 
av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från 
förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas för transporter på väg, 

– direktiv 98/12/EG: kommissionens direktiv 98/12/EG av den 27 januari 
1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 
71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om broms-
utrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpfordon till dessa 
fordon, 

– direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG 
av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från 
motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, 

– direktiv 98/90/EG: kommissionens direktiv 98/90/EG av den 
30 november 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 70/387/EEG om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon, 

– direktiv 1999/7/EG: kommissionens direktiv 1999/7/EG av den 
26 januari 1999 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 70/311/EEG om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– direktiv 1999/14/EG: kommissionens direktiv 1999/14/EG av den 
16 mars 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
77/538/EEG när det gäller dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– direktiv 1999/15/EG: kommissionens direktiv 1999/15/EG av den 
16 mars 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
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76/759/EEG när det gäller körriktningsvisare för motorfordon och släp-
vagnar till dessa fordon, 

– direktiv 1999/16/EG: kommissionens direktiv 1999/16/EG av den 
16 mars 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
77/540/EEG när det gäller parkeringslyktor för motorfordon, 

– direktiv 1999/17/EG: kommissionens direktiv 1999/17/EG av den 
18 mars 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
76/761/EEG när det gäller motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus 
och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare, 

– direktiv 1999/18/EG: kommissionens direktiv 1999/18/EG av den 
18 mars 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
76/762/EEG när det gäller dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor 
för sådana strålkastare, 

– direktiv 1999/98/EG: kommissionens direktiv 1999/98/EG av den 
15 december 1999 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 96/79/EG om skydd av förare och 
passagerare i motorfordon vid frontalkollision, 

– direktiv 1999/99/EG: kommissionens direktiv 1999/99/EG av den 
15 december 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets 
direktiv80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
motoreffekten hos motorfordon, 

– direktiv 1999/100/EG: kommissionens direktiv 1999/100/EG av den 
15 december 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 
80/1268/EEG om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, 

– direktiv 1999/101/EG: kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 
15 december 1999 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 70/157/EEG om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motor-
fordon, 

– direktiv 2000/4/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/4/EG 
av den 28 februari 2000 om ändring av rådets direktiv 74/60/EEG om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motor-
fordon (passagerarutrymmets inre delar frånsett inre backspeglar, manöver-
organens utformning, taket eller det öppningsbara taket, ryggstödet och 
sätenas baksida), 

– direktiv 2000/8/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG 
av den 20 mars 2000 om ändring av rådets direktiv 70/221/EEG om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle 
och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon. 

– direktiv 2000/40/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets 
direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 2001/31/EG: kommissionens direktiv 2001/31/EG av den 
8 maj 2001 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 
70/387/EEG om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. 

– direktiv 2001/43/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/43/EG av den 27 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 92/23/EEG 
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om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon. 

– direktiv 2001/56/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 
och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG, 

– direktiv 2001/85/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/85/EG av den 20 november 2001 om särskilda bestämmelser för 
fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver 
förarsätet och om ändring av direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG, 

– direktiv 2001/92/EG: kommissionens direktiv 2001/92/EG av den 
30 oktober 2001 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 92/22/EEG om säkerhetsglas och glasmaterial på motorfordon och 
släpvagnar till dessa och av rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande 
av motorfordon och släpvagnar till dessa, 

– direktiv 2002/78/EG: kommissionens direktiv 2002/78/EG av den 
1 oktober 2002 om anpassning av den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpfordon till 
dessa fordon, 

– direktiv 2003/19/EG: kommissionens direktiv 2003/19/EG av den 
21 mars 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon för att anpassa det till den tekniska 
utvecklingen, 

– direktiv 2003/97/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av 
fordon försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 
70/156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG, 

– direktiv 2003/102/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra 
skyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om 
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 2004/3/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG 
av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 
80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsle-
förbrukning hos N1-fordon, 

– direktiv 2004/11/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/11/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 
92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda 
hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon, 

– direktiv 2004/78/EG: kommissionens direktiv 2004/78/EG av den 
29 april 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/56/EG om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon och rådets direktiv 70/156/EEG med syftet att anpassa dessa till den 
tekniska utvecklingen, 
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– direktiv 2004/104/EG: kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 
14 oktober 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets 
direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) 
hos fordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 2005/11/EG: kommissionens direktiv 2005/11/EG av den 
16 februari 2005 om ändring av rådets direktiv 92/23/EG om däck och 
däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon för att 
anpassa det till den tekniska utvecklingen, 

– direktiv 2005/27/EG: kommissionens direktiv 2005/27/EG av den 
29 mars 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/97/EG avseende tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda 
med sådana anordningar, för att anpassa till den tekniska utvecklingen, 

– direktiv 2005/39/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/39/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets direktiv 
74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa 
och huvudstöd, 

– direktiv 2005/40/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/40/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets direktiv 
77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten 
och fasthållningsanordningar i motorfordon, 

– direktiv 2005/41/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/41/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets direktiv 
76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
förankring av bilbälten i motorfordon, 

– direktiv 2005/49/EG: kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 
25 juli 2005 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska 
utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar 
(elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 
70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgod-
kännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlems-
staternas 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 gnist-
tändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, 

– direktiv 2005/64/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon 
med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt 
om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 2005/66/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/66/EG av den 26 oktober 2005 om användningen av frontskydd på 
motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 2005/83/EG: kommissionens direktiv 2005/83/EG av den 
23 november 2005 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska 
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utvecklingen, av bilagorna I, VI, VII, VIII, IX och X till rådets direktiv 
72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos 
fordon, 

– direktiv 2006/20/EG: kommissionens direktiv 2006/20/EG av den 
17 februari 2006 om ändring av rådets direktiv 70/221/EEG när det gäller 
bränsletankar och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar 
till dessa fordon för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen, 

– direktiv 2006/28/EG: kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 
6 mars 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska 
utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektro-
magnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 2006/40/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem 
i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG, 

– direktiv 2006/96/EG: 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 anslutning, 

– direktiv 2006/119/EG: kommissionens direktiv 2006/119/EG av den 
27 november 2006 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 2007/15/EG: kommissionens direktiv 2007/15/EG av den 
14 mars 2007 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av 
bilaga I till rådets direktiv 74/483/ EEG med avseende på utskjutande delar 
på motorfordon, 

– direktiv 2007/34/EG: kommissionens direktiv 2007/34/EG av den 
14 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 70/157/EEG vad gäller tillåten 
ljudnivå och avgassystemet för motorfordon för att anpassa direktivet till 
den tekniska utvecklingen, 

– direktiv 2007/35/EG: kommissionens direktiv 2007/35/EG av den 
18 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till 
den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysning och 
ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för god-
kännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon, 

– förordning (EG) nr 715/2007: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparat-
ion och underhåll av fordon, 

– direktiv 2008/89/EG: kommissionens direktiv 2008/89/EG av den 
24 september 2008 om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för an-
passning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av 
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belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon, 

– förordning (EG) nr 692/2008: kommissionens förordning (EG) nr 
692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande 
av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon, 

– direktiv 2009/1/EG: kommissionens direktiv 2009/1/EG av den 
7 januari 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och åter-
vinning, 

– direktiv 2009/19/EG: kommissionens direktiv 2009/19/EG av den 
12 mars 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av 
rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompati-
bilitet) hos fordon, 

– förordning (EG) nr 78/2009: Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikan-
ter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 
2003/102/EG och 2005/66/EG, 

– förordning (EG) nr 79/2009: Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgas-
drivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG, 

– förordning (EG) nr 595/2009: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motor-
fordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om 
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om 
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, 

– förordning (EG) nr 631/2009: kommissionens förordning (EG) nr 
631/2009 av den 22 juli 2009 om tillämpningsbestämmelser för bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 om typgod-
kännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra 
oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upp-
hävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG, 

– direktiv 2010/19/EU: kommissionens direktiv 2010/19/EU av den 
9 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/226/EEG och Europa-
parlaments och rådets direktiv 2007/46/EG för att anpassa dessa till den 
tekniska utvecklingen på området stänkskyddsanordningar på vissa typer av 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 

– förordning (EU) nr 406/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna 
fordon, 
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– förordning (EU) nr 672/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
672/2010 av den 27 juli 2010 om krav för typgodkännande av system för 
avfrostning och avimning av vindrutor, 

– förordning (EU) nr 1003/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
1003/2010 av den 8 november 2010 om krav för typgodkännande av 
monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på 
motorfordon och deras släpvagnar, 

– förordning (EU) nr 1005/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
1005/2010 av den 8 november 2010 om krav för typgodkännande av 
bogseringsanordningar till motorfordon, 

– förordning (EU) nr 1008/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av 
vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon, 

– förordning (EU) nr 1009/2010: kommissionens förordning (EU) nr 
1009/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av 
hjulskydd till vissa motorfordon, 

– förordning (EU) nr 19/2011: kommissionens förordning (EU) nr 
19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av 
tillverkarens föreskrivna skylt och för fordonsidentifieringsnummer till 
motorfordon och deras släpvagnar, 

– förordning (EU) nr 109/2011: kommissionens förordning (EU) nr 
109/2011 av den 27 januari 2011 om krav för typgodkännande av vissa 
kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon med avseende på 
stänkskyddsanordningar, 

– förordning (EU) nr 183/2011: kommissionens förordning (EU) 
nr 183/2011 av den 22 februari 2011 om ändring av bilagorna IV och VI till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG 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, 

– förordning (EU) nr 458/2011: kommissionens förordning (EU) 
nr 458/2011 av den 12 maj 2011 om krav för typgodkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa vad gäller montering av däck och om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda för dem, 

– förordning (EU) nr 130/2012: kommissionens förordning (EU) nr 
130/2012 av den 15 februari 2012 om krav för typgodkännande av 
motorfordon med avseende på ombordstigning och manöverduglighet och 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motor-
fordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för dem, 

– förordning (EU) nr 249/2012: kommissionens förordning (EU) nr 
249/2012 av den 21 mars 2012 om ändring av förordning (EU) nr 19/2011 
vad gäller typgodkännandekrav för tillverkarens föreskrivna skylt på 
motorfordon och deras släpvagnar, 
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– förordning (EU) nr 347/2012: kommissionens förordning (EU) 
nr 347/2012 av den 16 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande 
av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem, 

– förordning (EU) nr 351/2012: kommissionens förordning (EU) nr 
351/2012 av den 23 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande 
avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motor-
fordon, 

– direktiv 2012/46/EU: kommissionens direktiv 2012/46/EU av den 
6 december 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder 
mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbrännings-
motorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att använ-
das för transporter på väg, 

– förordning (EU) nr 1230/2012: kommissionens förordning (EU) nr 
1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för 
typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till 
dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG, 

– direktiv 2013/15/EU: rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 
om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med 
anledning av Republiken Kroatiens anslutning, 

– förordning (EU) nr 540/2014: kommissionens förordning (EU) nr 
540/2014 av den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytes-
ljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upp-
hävande av direktiv 70/157/EEG, 

– förordning (EU) 2016/1628: Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad 
gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av 
förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas 
för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och 
(EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG, 

– förordning (EU) 2017/1151: kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon 
med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 
och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av 
fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 
1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 
692/2008, samt 

– förordning (EU) 2018/858: Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknads-
kontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 
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fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 
595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG. 

8 § I dessa föreskrifter används olika fordonskategorier för att fastställa 
när krav är tillämpliga. Fordonskategorier framgår av artikel 4 i förordning 
(EU) 2018/858. För de fordon som inte omfattas av förordningen gäller de 
bestämmelser om kategorier som anges nedan. 

 
 Kategori Betydelse 

 Kategori M Bil som har minst fyra hjul samt är konstruerad och 
byggd för persontransport. 

 Kategori M1 Bil som är konstruerad och byggd för person-
transport, med högst åtta sittplatser utöver förar-
platsen. 

 Kategori M2 Bil som är konstruerad och byggd för person-
transport, med mer än åtta sittplatser utöver förar-
platsen och en totalvikt som inte överstiger 5 ton. 

 Kategori M3 Bil som är konstruerad och byggd för persontran-
sport, med mer än åtta sittplatser utöver förarplatsen 
och en totalvikt som överstiger 5 ton. 

 Kategori N Bil som har minst fyra hjul samt är konstruerad och 
byggd för godstransport. 

 Kategori N1 Bil som är konstruerad och byggd för godstransport, 
med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. 

 Kategori N2 Bil som är konstruerad och byggd för godstransport, 
med en totalvikt som överstiger 3,5 ton men inte 
12 ton. 

 Kategori N3 Bil som är konstruerad och byggd för godstransport, 
med en totalvikt som överstiger 12 ton. 

 Tillägg G Anges för bil av kategori M eller N och som har sär-
skilda egenskaper som gör att fordonet kan användas 
utanför normala vägar. Kriterierna för delkategorise-
ring av fordon som terrängfordon anges i punkt 2 i 
del A i bilaga I till förordning (EU) nr 2018/858. 

 Kategori O Släpvagn (inklusive påhängsvagn). 

 Kategori O1 Släpvagn med en totalvikt som inte överstiger 
0,75 ton.  

 Kategori O2 Släpvagn med en totalvikt som överstiger 0,75 ton 
men inte 3,5 ton.  

 Kategori O3 Släpvagn med en totalvikt som överstiger 3,5 ton men 
inte 10 ton.  
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 Kategori O4 Släpvagn med en totalvikt som överstiger 10 ton.  

 Fordon 
avsedda för 
särskilda 
ändamål 

Ett fordon avsett för utförande av uppgifter som 
kräver särskilda karosseriarrangemang eller särskild 
utrustning. 

 Campingbil Ett fordon av kategori M med boendemöjligheter som 
omfattar minst följande utrustning: 
a) Sittplatser och bord. 
b) Sovplatser, även sådana som görs om från 
sittplatser. 
c) Matlagningsmöjligheter. 
d) Förvaringsmöjligheter. 
Denna utrustning ska vara ordentligt fastsatt i boende-
utrymmet. Bordet får dock vara konstruerat så att det 
enkelt kan flyttas. 

 Bepansrat 
fordon 

Fordon som är avsett för skydd av personer eller 
varor ombord och har skottsäker pansarplåt. 

 Ambulans Ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka 
eller skadade personer och med särskild utrustning för 
detta ändamål. 

 Likbil Fordon av kategori M avsett för transport av avlidna 
och med särskild utrustning för detta ändamål. 

 Rullstols-
anpassat 
fordon 

Fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats eller 
konverterats för att ha plats för en eller flera rullstols-
burna personer som färdas sittande i sin(a) rull-
stol(ar). 

 Husvagn Fordon av kategori O enligt definitionen av term 
3.2.1.3 i internationella standarden ISO 3833:1977. 

Bestämmelserna i punkt 2, 3 och 4 i avsnitt C i bilaga I till förordning 
(EU) nr 2018/858 gäller vid fastställande av fordonskategori av fordon med 
viss karosseriutformning. 

Bil, som inte är konstruerad och byggd för godstransport och som inte 
tillhör en kategori M, anses ändå tillhöra den kategori N som följer av dess 
totalvikt. 

För påhängsvagnar och släpkärror ska den totalvikt som ligger till grund 
för klassificeringen vara den statiska vertikala belastning som påhängsvagn-
ens eller släpkärrans axel/axlar överför till marken då den kopplas till 
dragfordonet med maximilast. 

2 kap. 

2 § Det framgår av förordning (EU) 2018/858 att krav som gäller för att få 
ett nytt EU-helfordonstypgodkännande också ska anses godtagbara för nat-
ionella godkännanden om dessa styrks med ett typgodkännande. 
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Undantag som framgår av de EU-rättsakter och ECE-reglementen som 
anges i förordning (EU) 2018/858 eller i dessa föreskrifter får tillämpas när 
krav på fordons beskaffenhet och utrustning ska fastställas. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2021. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Ingela Sundin 
 (Väg och järnväg) 
 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 





Bilaga 1 

 
19 

TSFS 2021:36 

Bilaga 1. Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana 
fordon 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
3B. Bakre underkörningsskydd 

En bil och en släpvagn ska beträffande det bakre underkörningsskyddet och 
dess montering uppfylla kraven i rad K1 eller K2 i tabellen nedan.  

En bil av kategori M1 och N1 tillverkad i stora serier i eller för tredje land 
får i stället uppfylla kraven i rad T1. 

En bil och en släpvagn, med en bakåttipp, ett lösflakssystem eller en be-
tongpump får i stället uppfylla kraven i rad U1. 

En bil och en släpvagn, med en bakmonterad lastkran eller en utrustning 
med löstagbar lastkran får i stället uppfylla kraven i rad U2. 

Om bakre underkörningsskydd efterinstalleras på en bil av kategori N1 
ska kraven i punkterna 5.3 och 5.4 i bilaga II till direktiv 70/221/EEG upp-
fyllas. 

Följande fordon behöver dock inte uppfylla kraven på bakre underkör-
ningsskydd. 

1. En dolly, 
2. ett fordon som uteslutande används av statlig brandkår eller kommunal 

brandstyrka vid räddningstjänst, 
3. en släpvagn av kategori O1 och O2 med hjulen utanför lastytan, 
4. en lastbil och en släpvagn, konstruerad med stor markfrigång för hu-

vudsaklig användning i terräng enligt definitionen för terrängfordon i bilaga 
II till direktiv 2007/46/EG, 

5. en lastbil och en släpvagn, konstruerad med stor markfrigång för hu-
vudsaklig användning i terräng enligt definitionen för terrängfordon i bilaga 
I till förordning (EU) 2018/858, 

6. en lastbil och en släpvagn, som är särskilt inrättat för bärgning och 
bogsering av skadade fordon och som är utrustade med fast upphängnings-
anordning, 

7. en lastbil och en släpvagn, som har anordning för påhängsvagn, och 
8. ett fordon där det bakre underkörningsskyddet gör att fordonet inte kan 

användas på avsett sätt. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
42. Sidoskydd 

En lastbil av kategori N2 och N3 och en släpvagn av kategori O3 och O4 ska 
ha sidoskydd som uppfyller kraven i rad K1 eller K2 i tabellen nedan. 

För släpvagnar med boggiframvagn får undantag enligt rad U1 tillämpas 
i kombination med kraven i rad K1 eller K2. 

För släpvagnar med flyttbara bakre axlar får undantag enligt rad U2 
tillämpas i kombination med kraven i rad K1 eller K2. 

För fordon med tandem- eller trippelaxlar får undantag enligt rad U3 
tillämpas. 

För släpvagnar för timmertransporter, släpvagnar med flyttbara bakre 
axlar och förlängbara släpvagnar får undantag enligt rad U4 tillämpas. 

Följande fordon behöver dock inte uppfylla kraven. 
1. En brandbil med som har drivning på både fram- och bakaxel, 
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2. en släpvagn som används av statlig brandkår eller kommunal brand-
styrka vid räddningstjänst, 

3. en dolly, 
4. en påhängsvagn med flyttbara bakre axlar om avståndet från ett tvär-

gående plan genom centrum av kopplingstappen i dess bakersta läge till cen-
trum av den främsta axeln i dess främre läge är mindre än 3,9 meter, 

5. en lastbil eller en släpvagn konstruerade med stor markfrigång för hu-
vudsaklig användning i terräng enligt definition för terrängfordon i bilaga II 
till direktiv 2007/46/EG, 

6. en lastbil eller en släpvagn konstruerade med stor markfrigång för hu-
vudsaklig användning i terräng enligt definition för terrängfordon i bilaga I 
till förordning (EU) 2018/858, och 

7. ett fordon som konstruerats för särskilda ändamål där det av praktiska 
skäl är omöjligt att ha sidoskydd monterat. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
65. Avancerade nödbromssystem (AEBS) 

En bil av kategori M2, M3, N2 och N3 ska ha ett nödbromssystem som upp-
fyller kraven i rad K1 i tabellen nedan. 

Följande fordon behöver dock inte uppfylla kraven i denna punkt. 
1. En dragbil för påhängsvagn i kategori N2 med en högsta vikt upp till 

8 000 kg, 
2. en buss i kategori M2 och M3, av klass A, klass I och klass II, 
3. en ledad buss i kategori M3 av klass A, klass I och klass II, 
4. ett terrängfordon i kategori M2, M3, N2 och N2 och N3 av del slag som 

avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, 
5. ett terrängfordon i kategori M2, M3, N2 och N2 och N3 av det slag som 

avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, 
6. ett fordon avsedd för särskilda ändamål i kategori M2, M3, N2 och N3 

av del slag som avses i punkt 5 del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, 
7. ett fordon avsett för särskilda ändamål i kategori M2, M3, N2 och N3 av 

det slag som avses i punkt 5 i del A i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, 
8. ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar, och 
9. andra fordon vars avsedda användningssätt innebär att systemet med-

för inga eller begränsade säkerhetsvinster. 

Allmänna råd 
Skogs- och anläggningsfordon bör anses vara andra fordon enligt 9. 

Fordon som till sin konstruktion är avsedda för något slags arbete 
som inte innebär långväga godstransporter bör anses vara andra 
fordon enligt 9. Exempel på sådana fordon är betongbilar, grusbilar 
med bakåttipp, bärgningsfordon, brandbilar, timmerbilar samt for-
don för renhållning, gatusopning och lokala transporter av avfall. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
66. Varningssystem vid avvikelse ur körfält (LDWS) 

En bil av kategori M2, M3, N2 och N3 ska ha ett varningssystem vid avvikel-
se ur körfält som uppfyller kraven i rad K1 i tabellen nedan. 

Följande fordon behöver dock inte uppfylla kraven i denna punkt. 
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1. En dragbil för påhängsvagn i kategori N2 med en högsta vikt upp till 
8 000 kg, 

2. en buss i kategori M2 och M3, av klass A, klass I och klass II, 
3. en ledad buss i kategori M3 av klass A, klass I och klass II, 
4. ett terrängfordon i kategori M2, M3, N2 och N2 och N3 av del slag som 

avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, 
5. ett terrängfordon i kategori M2, M3, N2 och N2 och N3 av det slag som 

avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, 
6. ett fordon avsedda för särskilda ändamål i kategori M2, M3, N2 och N3 

av del slag som avses i punkt 5 del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, 
7. ett fordon avsett för särskilda ändamål i kategori M2, M3, N2 och N3 av 

det slag som avses i punkt 5 i del A i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, 
8. ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar, och 
9. andra fordon vars avsedda användningssätt innebär att systemet med-

för inga eller begränsade säkerhetsvinster. 

Allmänna råd 
Skogs- eller anläggningsfordon bör anses vara andra fordon 
enligt 9. 

Fordon som till sin konstruktion är avsedd för något slags arbete 
som inte innebär långväga godstransporter bör anses vara andra 
fordon enligt 9. Exempel på sådana fordon är betongbilar, grusbilar 
med bakåttipp, bärgningsfordon, brandbilar, timmerbilar samt 
fordon för renhållning, gatusopning och lokala transporter av avfall. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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