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Enhet marknad, kvalitet och strategi

Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med
augusti 2014
Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet
besiktningsstationer. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl
fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och
möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i
landets glesare befolkade delar.
Marknaden domineras av tre aktörer med följande marknadsandelar1: AB
Svensk Bilprovning (33 %), Opus Bilprovning AB (30 %) och Besikta
Bilprovning i Sverige AB (23 %).
17 besiktningsstationer för lätta fordon har öppnats under perioden av sex
olika besiktningsföretag. En station har öppnats av Carspect AB och två av
Dekra Automotive AB, två av Besikta Bilprovning i Sverige AB, sex av
ClearCar AB, tre av Opus Bilprovning AB och tre stationer av AB Svensk
Bilprovning.
Två besiktningsstationer har stängts: en av Besikta Bilprovning i Sverige
AB och en av Opus Bilprovning AB. Dessa stationer har ersatts av nya i
närområdet.
Totalt finns 349 besiktningsstationer för lätta fordon i Sverige vilket ska
jämföras med ca. 190 stationer vid omregleringen halvårsskiftet 2010.
Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierade under perioden
mellan 300 och 600 kr (inkl. moms) beroende på olika villkor som
exempelvis boka tidigt och drop-in.
Transportstyrelsen har under perioden genomfört 5 administrativa stickprov
och 18 stickprovsbesök hos besiktningsföretagen.
Transportstyrelsens stickprov visar att de företag som verkar på marknaden
för besiktning av lätta fordon håller en likvärdig besiktningskvalitet på sina
förrättningar.
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Marknadsandelarna är baserade på antalet inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen under perioden majaugusti 2014.
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Under perioden har Besikta Bilprovning i Sverige AB lanserat webbplatsen
Bokabesiktning.se som samlar alla besiktningsstationer i Sverige, oavsett
vilket besiktningsföretag de tillhör. På webbplatsen är det möjligt att söka
besiktningsstation via en a-ö lista över orter eller via en karta. Platsen har
även en textsökfunktion där det är möjligt att söka på ort. Genom att klicka
på en station presenteras dess geografiska placering på en karta, adress,
kontaktuppgifter till kundtjänst och en länk till besiktningsföretagets
hemsida.
Bokabesiktning.se innehåller ingen information om respektive
besiktningsstations tjänsteutbud, bokningsläge eller priser.
Den 4 juni 2014 beslutade riksdagen2 att uppmana regeringen att
skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk
Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på
besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till
besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Riksdagen
menar att några fler besiktningsstationer inte bör säljas förrän utredningen är
klar.
Förslaget kommer ursprungligen från Trafikutskottet3 där det stöds av en
majoritet. Regeringspartierna (M, FP, C och KD) reserverade sig mot
utskottets förslag. Partierna ställer sig frågande till den utredning som
utskottsmajoriteten vill ha. De menar att Transportstyrelsen enligt lag ska
kontrollera att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på
trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Att
därutöver begära en utredning är inte att använda statliga resurser på ett
optimalt sätt, anser regeringspartierna.
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Riksdagsskrivelse 2013/14:301 och Riksdagsskrivelse 2013/14:302.
Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13.
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