Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2017:55) om flygande
inspektion;
beslutade den 5 maj 2021.
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VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 15 kap. 1 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning att 2 kap. 2 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:55) om flygande inspektion ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 § Vid flygande inspektion ska förrättningsmannen ha tillgång till
föreskrifter, standarder, referensdata samt fordonsspecifika uppgifter enligt
bilaga 9 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2017:54) om kontrollbesiktning.
I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621 av den
17 april 2019 om den tekniska information som krävs för trafiksäkerhets
provning av de komponenter som ska provas, om användningen av de
rekommenderade testmetoderna och om fastställande av detaljerade regler
om dataformat och förfaranden för tillgång till den relevanta tekniska
informationen finns bestämmelser om fordonsspecifik information för
fordon som registrerats den 20 maj 2018 eller senare med stöd av ett i
Sverige giltigt typgodkännande utfärdat enligt
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den
5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och
skogsbruksfordon,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den
15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och
trehjuliga fordon och fyrhjulingar, eller
3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den
5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.
Fordonsspecifika uppgifter som ska användas vid trafiksäkerhets provning finns även för fordon som registrerats den 1 september 2020 eller
senare med stöd av ett i Sverige giltigt typgodkännande utfärdat enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj
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2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och
släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av
direktiv 2007/46/EG.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 september 2021.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Ingela Sundin
(Väg och järnväg)
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