Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS
2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;
beslutade den 13 juni 2012.

TSFS 2012:75
Utkom från trycket
den 4 juli 2012

VÄGTRAFIK
1

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) att det i
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras
av bilar ska införas en ny paragraf, 5 kap. 26 §, samt närmast före 26 § en ny
rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Särskilda krav på tung lastbil och tung buss konverterad för
reducerade avgasutsläpp
26 § 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 I till direktiv
2005/55/EG2 kan konverteras för reducerade avgasutsläpp med konverteringssats typgodkänd enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29)
om nationellt typgodkännande 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 12 till direktiv 2007/46/EG
och godkänd för utsläppskraven i rad A i tabell 1 och 2 i bilaga I till direktiv
2005/55/EG.
___________

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L
204, 21.7.1998, s.37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).
2
EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012.
På Transportstyrelsens vägnar
JACOB GRAMENIUS
Per Öhlund
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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