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Enhet marknadstillsyn och marknadsövervakning

Fordonsbesiktningsmarknaden januari till och
med april 2013
Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas såväl avseende antalet
aktörer som antalet besiktningsstationer. Det är dock fortfarande långt till en väl
fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och
möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag.
I början av året lämnade Applus Bilprovning AB marknaden genom att sälja sina
fem besiktningsstationer till Dekra Automotive AB. Stationerna drivs tillsvidare av
dotterbolaget Dekra Bilprovning AB.
Under perioden delade staten och de övriga ägarna1 upp Bilprovning mellan sig.
Efter delningen äger staten AB Svensk Bilprovning med besiktningsstationer över
hela landet. De övriga ägarna äger, via ett holdingbolag, Besikta Bilprovning i
Sverige AB med 55 besiktningsstationer i Götaland och västra Svealand.
Marknaden domineras av tre aktörer med följande marknadsandelar2: AB Svensk
Bilprovning (35 %), Opus Bilprovning AB (30 %) och Besikta Bilprovning i
Sverige AB (28 %).
Det finns numera mer än en aktör för besiktning av lätta fordon i alla Sveriges län.
17 besiktningsstationer för lätta fordon har öppnats under perioden av tre olika
besiktningsföretag. Nio stationer har öppnats av Carspect AB och en av Besikta
Bilprovning i Sverige AB. Sju stationer har öppnats av ClearCar AB. Tre av
ClearCar’s stationer ligger i kommuner som tidigare saknade besiktningsstation.
Kommunerna är Kil, Kumla och Sjöbo.
Inga besiktningsstationer har stängts.
Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierade under perioden mellan
290 och 600 kr (inkl. moms) beroende på olika villkor som exempelvis boka tidigt
och drop-in. Under perioden behöll de tre dominerande aktörerna sitt listpris på
320 kr (inkl. moms).

1

Motorbranschens Riksförbund (MRF),
Bilförsäkringsföretagen (Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Roppongi (f.d. Ansvar)
Kungliga Automobil Klubben (KAK)
Motormännens Riksförbund (M)
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Åkeriföretag
2
Marknadsandelarna är baserade på antalet inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen under perioden
januari-mars 2013. I Besikta Bilprovning i Sverige AB’s siffror ingår Besiktningskluster 2 AB’s siffror för
perioden 1 januari – 17 mars 2013.
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Transportstyrelsen har under perioden genomfört 16 administrativa tillsyner och 10
tillsynsbesök hos besiktningsföretagen. Myndigheten konstaterar att de företag som
trätt in på marknaden håller en likvärdig kvalitet på sina besiktningar jämfört med
AB Svensk Bilprovning.
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