Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och
släpvagnar som dras av bilar;
beslutade den 10 november 2021.
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VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar
dels att 1 kap. 3 och 8 §§, 21 kap. 164 § och 31 kap. 10 § ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer 3 kap. 2 § och 6 kap. 5 a §, av
följande lydelse.

1 kap.
3 § Varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen eller i Turkiet, eller som har sitt ursprung i och som lagligen
saluförs i en Eftastat som är part i EES-avtalet förutsätts vara förenliga med
dessa regler. Tillämpningen av dessa regler omfattas av Europaparlamentets
och rådet förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt
erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och
om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008.
8 § Vid tillämpning av krav enligt EU-direktiv eller ECE-reglemente på
nya fordon, ska den senaste gällande versionen av direktivet eller
reglementet användas om inte något annat anges.
Vid tillämpning av krav enligt EU-direktiv eller ECE-reglemente på
fordon som tagits i bruk, ska den version av direktivet eller reglementet
användas som var gällande då fordonet togs i bruk första gången, om inte
något annat anges.
Ett fordon får istället för de olika delkraven som anges 4–42 kap. i dessa
föreskrifter godkännas mot likvärdiga kravområden som gäller för ett nyare
fordon av samma fordonskategori, enligt kraven i Transportstyrelsens
Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den
9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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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.

3 kap.
2 § De ECE-reglementen som anges i 1 § är antagna av Europeiska
unionen och kungjorda i Europeiska unionens officiella tidning.

6 kap.
5 a § En importerad bil får trots 4 och 5 §§ godkännas med däck som är
DOT-märkta enligt tillämplig amerikansk standard om den var utrustad med
sådana däck vid importtillfället. Däcken ska vara märkta med tillverkningsår
och får bara användas fram till att första däckbytet måste genomföras.

21 kap.
164 § På fordon av 1984 eller senare års modell, ska det finnas en från
förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar orangegult eller rött ljus när
arbetsbelysningen är tillkopplad.

31 kap.
10 § Ruta i bil ska i förarens siktfält ha en ljusgenomsläpplighet både
framåt och åt båda sidorna på minst 70 procent.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2022.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Ingela Sundin
(Väg och järnväg)
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