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;
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Utkom från trycket
den 28 juli 2019

VÄGTRAFIK

beslutade den 24 juli 2019.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 1 kap. 1 och 10 §§, 2 kap. 1 § samt bilaga 2 till
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
ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons
beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211), avgasreningsförordningen (2011:345) och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet.
Föreskrifterna gäller
1. fordon som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare, och
2. vid nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier
och vid enskilt godkännande av fordon.
Föreskrifterna ska tillämpas på personbil, buss, lastbil och släpvagn till
sådana fordon, utom på
1. amatörbyggt och ombyggt fordon enligt 41 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar
som dras av bilar,
2. standardrallybil enligt 42 kap. 1 och 2 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras
av bilar, samt
3. fordon som enligt 7–9 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering
och användning är undantaget från registreringsplikt.
Bestämmelser om fordon enligt tredje stycket 1–3 finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och
släpvagnar som dras av bilar
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10 § När nedanstående beteckningar används i föreskrifterna, gäller
följande.
Beteckning

Betydelse

Högsta vikt

Fordonets totalvikt enligt 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Utryckningsfordon

Utryckningsfordon eller ett fordon
som avses antecknas som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och brukande.

Utryckningsfordon för transport av
sjuka eller skadade.

Utryckningsfordon som är inrättat
för transport av sjuka eller skadade
och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som
ingår i en sådan organisation som
avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

2 kap.
1 § Krav på beskaffenhet och utrustning utöver de grundläggande kraven i
2 kap. 5–9 §§ fordonsförordningen (2009:211) finns i bilagorna 1–5. Av
tabellen nedan framgår vad bilagorna omfattar.
Bilaga
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Omfattning

1

Krav på personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar till sådana
fordon.

2

Fordon som avses användas i Sverige under begränsad tid
Alternativa krav på
1. lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg och personbil, som ska
registreras tillfällig enligt 16 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning
(exportvagn),
2. lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg och personbil som ska
registreras tillfälligt enligt 16 § första stycket 4 lagen (2019:370)
om fordons registrering och användning (fordon som förs in i
Sverige för tillfällig användning), och
3. bil som införts tullfritt enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (diplomattullfrihet).

3

Särskilda utrustningskrav på
1. larmanordning på utryckningsfordon,
2. varningslykta (orangegul),
3. anordning för utmärkning av fordon som används för skol-
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skjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning,
4. fordon utrustat med bår- eller sängplats
5. mellanvägg i utryckningsfordon som är inrättat för transport
av sjuka eller skadade och
6. personbil som används vid övningskörning i trafikskola.
4

Tilläggskrav för fordon avsedda att användas i färdtjänst enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst.
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Undantag för fordon som brukas av försvarsmakten med flera.

___________
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Kerstin Grandelius
(Väg och järnväg)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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Bilaga 2

Bilaga 2.
I. Undantagna fordon
I stället för att uppfylla kraven i bilaga 1 får följande fordon uppfylla kraven
i avsnitt II i denna bilaga:
1. En lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg och en personbil som ska
registreras tillfälligt enligt 16 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (2019:370)
om fordons registrering och brukande,
2. en lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg och en personbil som ska
registreras tillfälligt enligt 23 § första stycket 4 lagen om vägtrafikregister
(fordon som förs in i Sverige för tillfällig användning), och
3. en personbil, en lastbil eller en buss som införts tullfritt enligt 4 §
lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
För ett fordon som införts tullfritt enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m.
gäller vad som sägs i denna bilaga endast under den tid då fordonet har den
ägare som avses i samma lagrum.
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