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Remiss 
Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
föreskrifter om fast, svagt, blått ljus som visas 
från utryckningsfordon tillhörande 
Polismyndigheten  
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Enligt 3 kap. 77 a § trafikförordningen (1998:1276) i den lydelse som träder 
i kraft 1 oktober 2023 får fast, svagt, blått ljus visas från ett 
utryckningsfordon som tillhör Polismyndigheten och används i 
yrkesutövning av en polisman. 

Med anledning av ändringen i trafikförordningen genomför vi ett 
föreskriftsarbete om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och 
tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare och TSFS (2021:11) om motorcyklar 
som tagits i bruk och släpvagnar till dessa. Ändringen syftar till att 
Polismyndighetens utryckningsfordon ska få utrustas med lyktor som visar 
det ljus som avses i 3 kap. 77 a § trafikförordningen, så kallat 
identifieringsljus, vilket inte är tillåtet som Transportstyrelsens föreskrifter 
är utformade idag.  

 

Förslagets innehåll i korthet 
Förslaget är att polismyndighetens utryckningsfordon får vara utrustade med 
lykta som avger fast, svagt, blått ljus. 
 
Föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 oktober 2023.  
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Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 
senast den 10 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-145 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

vag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Box 7054, 164 07 Kista 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Elena Belkow,  

Telefon 010-495 64 31, 
E-post: elena.belkow@transportstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 
 
Elena Belkow 
Utredare 
  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:elena.belkow@transportstyrelsen.se
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Sändlista 
 

Polismyndigheten 

Standby AB 

Kommerskollegium 

Åklagarmyndigheten 
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