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beslutade den 8 november 2018.
Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 20 kap. 1 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister och 8 kap. 16 § fordonsförordningen
(2009:211) att bilaga 5 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2017:55) om flygande inspektion ska ha följande lydelse.
___________
Denna författning träder i kraft den 10 februari 2019.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Patrik Sveder
(Väg- och järnväg)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om
periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och
om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande
av direktiv 2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen.

1

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

1

TSFS 2018:92
Bilaga 5

Bilaga 5. Rapport om vägkontroll av trafiksäkerheten
Formulär för rapport om vägkontroll med förteckning över de punkter som
ska kontrolleras.
1. Plats för kontroll. antingen a) Kontrollplatskod, eller b) Väg med
ungefärlig plats och GPS-punkt
2. Datum
3. Tid
4. Fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer
5. Fordonets identifieringsnummer (VIN)
6. Fordonets kategori
– N2 (3,5 till 12 ton)
– N3 (över 12 ton)
– O3 (3,5 till 10 ton)
– O4 (över 10 ton)
– M2 (>9 säten upp till 5 ton)
– M3 (>9 säten över 5 ton)
– T1b, T2b, T3b, T4b
– Övriga fordonskategorier (ange vilka)
7. Vägmätarställning vid provning
8. Transportföretag
–Namn och adress
– Gemenskapstillståndets nummer (förordningarna (EG) nr 1072/2009
och (EG) nr 1073/2009)
9. Förarens namn
10. Kontrollista. För varje punkt ska valmöjlighet finnas med
”Kontrollerat”, ja/nej, och valmöjlighet ”Ej godkänt”, ja/nej
(0) Identifiering
(1) Bromsutrustning
(2) Styrning
(3) Sikt
(4) Belysningsutrustning och elektriskt system
(5) Axlar, hjul, däck och fjädring
(6) Chassi och chassiinfästningar
(7) Övrig utrustning
(8) Störningar inklusive utsläpp och spill av bränsle och/eller olja
(9) Kompletterande provning för fordon i kategorierna M2 och M3
(10) Lastsäkring
11. Resultat av kontrollen
– Utan anmärkning
– Underkänt
i. Föreläggande om registreringsbesiktning senast den ”datum” (endast
svenska fordon).
ii. Föreläggande om kontrollbesiktning senast den ”datum”.
iii. Föreläggande om avhjälpande av brister och om att fordonet ska
ställas in för efterkontroll alternativt reparation vid ackrediterad verkstad
senast den ”datum”.
iv. Meddelande om att enkla brister ska avhjälpas.
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v. Föreläggande om uppvisande eller genom intyg, visa att bristerna har
avhjälpts, för Polismyndigheten senast den ”datum” (endast för icke
registreringspliktiga fordon)
– Körförbud.
12. Övrigt/anmärkningar
– För svenska fordon anges anmärkningar enligt tillämplig bilaga i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om
kontrollbesiktning. För utländska fordon anges anmärkningar enligt bilaga 6
i denna föreskrift.
i. För varje brist anges i följande ordning: Komponent/detalj, läge, orsak
till underkännande, bedömning av bristen.
ii. Avvikelser från tidigare godkänt utförande ska skrivas i följande
ordning: Uppgift/komponent, läge orsak till underkännande.
iii. Samverkande besiktningsanmärkningar.
– Mätvärden i form av
i. Bromsvärden
1. Retardation (m/s2) eller (%)
2. Axel (nr), Vä: (kN), Hö (kN)
ii. Bullermätning (dB(A) vid varv/minut)
iii. Miljökontroll
1. Röktäthet (1/m)
2. CO/HC
3. CO 2500
4. λ 2500
– Unikt id för rapport
– Omfattning av flygande inspektion
i. Grundläggande kontroll
ii. Utökad kontroll lätta fordon
iii. Utökad kontroll tunga fordon
iv. Mer ingående teknisk vägkontroll
– Ägaren av fordonet är närvarande vid kontrollen, ja/nej
13. Polismyndigheten och inspektörens identifieringsnummer
Rapport om vägkontroll inklusive bilaga 6 lagras i vägtrafikregistret och
tilldelas föraren på plats, samt tillställas fordonsägaren om ägaren av
fordonet inte är närvarande vid kontrollen. För utländska fordon ska alltid en
rapport överlämnas till föraren i samband med förrättningen.
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