Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande
inspektion;
beslutade den 7 december 2011.
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Utkom från trycket
den 16 december 2011

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 §
fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2010:85) om flygande inspektion
dels att bilaga 3 ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 5, 7 och 12 §§, 6 kap. 1–6 §§, 7 kap. 4–6 § och
bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 §, av följande lydelse.

1 kap.
2§

Följande beteckningar används med angiven betydelse

ackrediterad verkstad

fordonsverkstad som inom sin egen
organisation inrymmer ett kontrollorgan vilket
med stöd av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter2 samt lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll, ackrediterats
för kontroll av egna reparationer

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om
vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen (EUT L
203, 10.8.2000, s. 1, Celex 2000L0030), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2010/47/EU av den 5 juli 2010 anpassning till den tekniska utvecklingen av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen (EUT L173, 8.7.2010, s. 33,
Celex 32010L0047).
2
EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).
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2

bedömningskod

kod som anger bristens betydelse ur miljö- eller
trafiksäkerhetssynpunkt

bedömning två (2)

fordonet uppfyller inte föreskrivna krav och
bristen är inte enkel ur miljö- eller trafiksäkerhetssynpunkt

bedömning två (2)
utmärkt med kryss (x)

fordonet uppfyller inte föreskrivna krav men
bristen är enkel ur miljö- eller trafiksäkerhetssynpunkt

bedömning tre (3)

bristen har sådan betydelse att fordonet inte kan
användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten

enkel provkörning

undersökning av fordonet genom körning
kortare sträcka för kontroll av allmän körbarhet

fordonsspecifika uppgifter

tekniska uppgifter, referensdata eller gränsvärden som behövs vid en inspektion av ett
visst fordon

fullständig flygande
inspektion

kontroll av ett fordons system och utrustning
som omfattar samtliga punkter i kontrollprogrammet för respektive fordonsslag

kontrollplatskod

kod bestående av 8 siffror för identifiering av
kontrollplats. Koden fastställs av Transportstyrelsen

körförbudsmärke

märke som anbringas på ett fordon när
körförbud meddelas

mätning

bestämning av storhetsvärde med hjälp av
mätutrustning

nyttofordon

buss, tung lastbil samt släpfordon med en
totalvikt över 3 500 kg

okulärkontroll

kontroll som i huvudsak baseras på synintryck,
men som även kan innefatta intryck via andra
sinnesorgan samt enklare handgrepp och enkel
mätning

position

kod bestående av 1–4 siffror som identifierar
enskilda komponenter och detaljer i kontrollprogram 1–3

provkörning

undersökning av fordonets egenskaper genom
normal körning med inlagda moment för
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kontroll av broms- och manöverförmåga samt
allmän körbarhet
rapport om vägkontroll av
trafiksäkerheten

av Transportstyrelsen fastställt formulär enligt
bilaga 2 eller av Transportstyrelsen fastställt
digitalt formulär för dokumentering som visar
att ett fordon har varit föremål för flygande
inspektion

trafiksäkerhetsprovning

en provning av fordonets trafiksäkerhet enligt
bilaga II i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om provning av motorfordons och tillhörande
släpfordons trafiksäkerhet3, ändrat genom
kommissionens direktiv 2010/48/EU4

vägkontroll av
trafiksäkerheten

flygande inspektion som utförs enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/30/EG av den 6 juni 2000 om
vägkontroller
av
trafiksäkerheten
hos
nyttofordon i trafik i gemenskapen5, ändrat
genom kommissionens direktiv 2010/47/EU6

I övrigt har de beteckningar om används i denna föreskrift samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner, fordonslagen (2002:574) och
fordonsförordningen (2009:211), om inte något annat anges.

2 kap.
5 § För vissa fordonsslag saknas kontrollprogram. Vid inspektion av bil
ombyggd till traktor, lätt terrängvagn samt släp till dessa fordon ska
kontrollprogrammet för bil (bilaga 1) följas i tillämpliga delar.
Vid inspektion av moped och terrängskoter ska kontrollprogrammet för
motorcykel (bilaga 2) följas i tillämpliga delar.
Vid inspektion av bil ombyggd till motorredskap klass II samt
efterfordon ska kontrollprogrammet för tung terrängvagn, traktor,
motorredskap och släpfordon till dessa (bilaga 3) följas i tillämpliga delar.

3

EUT L 141, 6.6.2009, s. 12, (Celex 32009L0040).

4

EUT L 173, 8.7.2010, s. 47, (Celex 32010L0048).

5

EUT L 203, 10.8.2000, s. 1, (Celex 2000L0030).
EUT L 173, 8.7.2010, s. 33, (Celex 32010L0047).

6

3

TSFS 2011:109
7 § Inspektionen ska inledas med en identifiering av fordonet. Uppgifter
som ska ligga till grund för identifieringen är identifieringsmärkning och
registreringsnummer.
När fordonet är identifierat ska förrättningsmannen kontrollera att
fordonet stämmer överens med registrerade uppgifter beträffande fabrikat,
karosseri, fordonskategori, färg och eventuell kopplingsanordning.
12 § I de fall bedömningen i kontrollprogrammet ska utföras från och med
en viss årsmodell eller viss ibruktagandetidpunkt, har årtalet eller årtal samt
månad angetts inom parentes eller i notering i anslutning till positionen.
Detta gäller för fordon som tagits i trafik 1960 och senare, om inget annat
anges.
För fordon som
1. har tagits i bruk före 1960,
2. är amatörbyggda fordon,
3. importerats för eget bruk,
4. utgör flyttsak eller som förvärvats i utlandet genom arv eller
testamente,
5. registrerats som exportvagnar,
6. har tillfällig registrering, eller
7. utrustats för tävlingsändamål, s.k. rallybilar,
ska vissa delar i kontrollprogrammen inte tillämpas då dessa fordon
omfattas av andra bestämmelser.

6 kap.
1 § Resultatet av en flygande inspektion ska sammanfattas i en särskild
handling enligt bilaga 2. Av rapporten ska framgå
1. om fordonet saknar anmärkning,
2. i förekommande fall att kontroll inte är utförd i enlighet med 6 kap.
24 § fordonsförordningen (2009:211),
3. beslut om körförbud, föreläggande om kontrollbesiktning inom viss
tid, föreläggande om att inom viss tid låta reparera och prova fordonet vid
en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har
avhjälpts, att enkla brister ska avhjälpas, föreläggande om
registreringsbesiktning,
4. inspektionens omfattning,
5. de brister som konstaterats,
6. vägmätarställning och mätvärden samt gränsvärden vid miljökontroll i
tillämpliga fall,
7. registreringsnummer,
8. identifieringsmärkning,
9. fordonskategori eller fordonsslag,
10. plats och platskod,
11. myndighet och myndighetskod
12. datum,
13. klockslag då förrättningen avslutades,
14. identifiering av förrättningsman,
4
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15. om kontroll av att enkla brister (2x) åtgärdats,
16. om fullständig flygande inspektion har genomförts, och
17. om fordonet fördes av ägaren.
2 § Vid flygande inspektion av nyttofordon ska av rapporten, utöver
uppgifter enligt 1 §, framgå
1. fordonets nationalitetsbeteckning (angett som nummer 4 i bilaga 2),
2. transportföretagets namn, adress och i förekommande fall
gemenskapstillståndets nummer (angett som nummer 7 i bilaga 2),
3. förarens nationalitet (angett som nummer 8 i bilaga 2),
4. förarens namn (angett som nummer 9 i bilaga 2),
5. kontrollerade punkter (angett som nummer 10 i bilaga 2), och
6. genom markering på rapportens baksida de brister som konstaterats vid
förrättningen.
3 § För fordon som inte är registreringspliktiga ska av rapporten framgå
1. om fordonet saknar anmärkning,
2. beslut om beslut om körförbud, föreläggande om kontrollbesiktning
inom viss tid, föreläggande om att inom viss tid låta reparera och prova
fordonet vid en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att
bristerna har avhjälpts, att enkla brister ska avhjälpas, föreläggande om
registreringsbesiktning,
3. inspektionens omfattning,
4. de brister som konstaterats,
5. vägmätarställning och mätvärden i tillämpliga fall,
6. identifieringsmärkning,
7. fordonskategori eller fordonsslag,
8. plats och platskod,
9. myndighet och myndighetskod,
10. datum,
11. klockslag då förrättningen avslutades,
12. identifiering av förrättningsman, och
13. om fullständig flygande inspektion har genomförts.
4 § Vid anteckningar av brister i rapporten ska nomenklatur enligt bilaga 6
till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:84) om
kontrollbesiktning användas.
Allmänna råd
Förrättningsmannen får i rapporten även ange brister av ringa
betydelse enligt 6 kap. 25 § fordonsförordningen (2009:211). En
sådan notering får inte kunna sammanblandas med de brister som
omfattas av ett föreläggande eller beslut om körförbud.
5 § Brister ska beskrivas i följande ordning: Komponent/detalj, läge och
fel.

5
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6 § Avvikelser från tidigare godkänt utförande ska beskrivas i följande
ordning: Uppgift/komponent och fel.

7 kap.
4 § Vid rapportering till Transportstyrelsen ska för fordon som är
registrerade i vägtrafikregistret följande uppgifter lämnas.
1. Myndighetskod.
2. Registreringsnummer.
3. Kontrollplatskod. (Vid annan plats anges län, kommun och
vägnummer. Saknar vägen nummer anges 0000.)
4. Datum och klockslag då förrättningen avslutas.
5. Vägmätarställning i förekommande fall.
6. Inspektionens omfattning.
7. Fordonskategori eller fordonsslag.
8. Uppgift om fordonet fördes av ägaren.
9. Uppgift om kontroll av att enkla brister (2x) åtgärdats.
10. Uppgift om fullständig flygande inspektion har genomförts.
11. Föreläggande om kontrollbesiktning inom viss tid, föreläggande om
att inom viss tid låta reparera och prova fordonet vid en ackrediterad
verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, att
enkla brister ska avhjälpas.
12. Föreläggande om registreringsbesiktning.
13. Föreläggande t.o.m.
14. Körförbud.
15. Ingen anmärkning.
16. Kontroll inte utförd (gäller endast nyttofordon).
17. Mätvärden (buller- och avgasvärden samt bromskrafts/retardationsvärden).
18. Detaljs positions-, läges- och bristkod.
19. Samverkande besiktningsanmärkningar.
20. Bedömningskod för respektive brist.
5 § För fordon registrerade i annat land ska följande uppgifter lämnas vid
rapportering till Transportstyrelsen.
1. Myndighetskod.
2. Registreringsnummer.
3. Nationalitetsbeteckning.
4. Kontrollplatskod. (Vid annan plats anges län, kommun och
vägnummer. Saknar vägen nummer anges 0000.)
5. Transportföretaget, nationalitet, adress och förarens namn (avser
endast nyttofordon registrerade i annat land).
6. Datum och klockslag då förrättningen avslutas.
7. Vägmätarställning i förekommande fall.
8. Inspektionens omfattning.
9. Fordonskategori eller fordonsslag.
10. Uppgift om fordonet fördes av ägaren.
11. Uppgift om fullständig flygande inspektion har genomförts.
6
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12. Föreläggande om kontrollbesiktning.
13. Föreläggande t.o.m.
14. Körförbud.
15. Ingen anmärkning.
16. Kontroll inte utförd (gäller endast nyttofordon).
17. Mätvärden (buller- och avgasvärden samt bromskrafts/retardationsvärden).
18. Detaljs positions-, läges- och bristkod.
19. Samverkande besiktningsanmärkningar.
20. Bedömningskod för respektive brist.
6 § För andra fordon än som avses i 4–5 §§ ska följande uppgifter lämnas
vid rapportering till Transportstyrelsen.
1. Myndighetskod.
2. Identifieringsmärkning.
3. Kontrollplatskod. (Vid annan plats anges län, kommun och
vägnummer. Saknar vägen nummer anges 0000.)
4. Datum och klockslag då förrättningen avslutas.
5. Vägmätarställning i förekommande fall.
6. Inspektionens omfattning.
7. Fordonskategori eller fordonsslag.
8. 9. Uppgift om fullständig flygande inspektion har genomförts.
10. Föreläggande om att genom intyg eller på annat tillförlitligt sätt
styrka för polismyndighet att bristerna avhjälpts, eller att enkla brister ska
avhjälpas.
11. Föreläggande om registreringsbesiktning.
12. Föreläggande t.o.m.
13. Körförbud.
14. Mätvärden (buller- och avgasvärden samt bromskrafts/retardationsvärden).
15. Detaljs positions-, läges- och bristkod.
16. Samverkande besiktningsanmärkningar.
17. Bedömningskod för respektive brist.
7 § Vid annan rapportering än via dataförbindelse ska alltid position anges
före uppgift, komponent eller detalj.
___________
Denna författning träder ikraft den 1 januari 2012.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Mats Hjälm
(Väg- och järnvägsavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping
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Bilaga 2. Rapport om vägkontroll av trafiksäkerheten

9

TSFS 2011:109

10

TSFS 2011:109

11

TSFS 2011:109

12

