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VÄGTRAFIK

beslutade den 19 december 2019.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 2 a § taxitrafikförordningen (2012:238) samt 20 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik i fråga om styrelsens
föreskrifter (TSFS 2016:48) om rapportering av uppgifter om besiktning av
taxameterutrustning
dels att rubriken till föreskrifterna samt 1–3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 5 §§, av följande lydelse.

Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av
uppgifter om taxameterutrustning och särskild
utrustning för taxifordon
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som
installerar och besiktar taxameterutrustning ska lämna enligt 26 § lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hur uppgifterna ska
lämnas.
1 a § Dessa föreskrifter innehåller även bestämmelser om vilka uppgifter
den som kontrollerar särskild utrustning för taxifordon enligt 2 b kap. 1 §
taxitrafiklagen (2012:211) ska lämna till Transportstyrelsen om sådana kontroller, samt hur uppgifterna ska lämnas.
2 § Ett besiktningsorgan ska ha dataförbindelse med Transportstyrelsen och
rapportera resultaten från besiktningar av taxameterutrustning och kontroller
av särskild utrustning för taxifordon enligt de anvisningar som Transportstyrelsen har bestämt.
3 § Besiktningsorganet ska omedelbart efter avslutad åtgärd rapportera
följande till Transportstyrelsen:
1. Uppgifter som identifierar besiktningsorganet.
2. Datum för installation och godkänd besiktning samt uppgift om anledningen till besiktningen, om åtgärden gäller taxameterutrustning.
3. Datum för installation och kontroll samt uppgift om anledningen till
kontrollen, om åtgärden gäller särskild utrustning för taxifordon.
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4. Uppgifter som identifierar den som har rapporterat åtgärden och åtgärdens löpnummer.
5. Serienummer för taxametern eller den särskilda utrustningen. Om
taxametern består av flera enheter, ska serienummer anges för den enhet
som innehåller ackumulerade register.
6. Taxameterns eller den särskilda utrustningens fabrikat och typ.
7. Fordonets registreringsnummer.
Om uppgiftslämnaren har anledning att tro att en felaktig uppgift har
lämnats och att uppgiften har påverkat innehållet i vägtrafikregistret, ska
uppgiftslämnaren omedelbart anmäla detta till Transportstyrelsen.
5 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 september 2020.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Jenny Bragg
(Väg och järnväg)
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