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Fordonsbesiktningsmarknaden september till 
och med december 2021 
 

Dekra förlorade sin ackreditering och får inte besikta fordon 

Swedac beslutade i december att återkalla ackrediteringen för Dekra 
Automotive AB (Dekra Bilbesiktning) med omedelbar verkan. Skälen till 
beslutet baseras på anmärkningar vid myndighetens återkommande tillsyn. 
Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är den myndighet 
i Sverige som genomför ackreditering av besiktningsföretag. Swedacs 
beslut1 innebär att Dekra inte längre får besikta fordon på sina cirka 50 
besiktningsstationer. Beslutet berör cirka 220 dekramedarbetare. 

Dekra bestämde sig för att begära inhibition hos Förvaltningsrätten. En 
inhibition skulle innebära att Swedacs beslut tills vidare inte skulle gälla. 
Förvaltningsrätten valde att avslå Dekras yrkande. Företaget gick då vidare 
till de två högre rättsinstanserna, Kammarrätten och Högsta förvaltnings-
domstolen, utan att få gehör för sin sak. Efter det har Dekra beslutat att dra 
tillbaka sin överklagan. Därmed kommer det inte att bli slutligt rättsligt 
prövat om Swedac gjorde rätt eller fel.  

Dekra har uttryckt en intension att så fort som möjligt komma tillbaka på 
den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. Därför planerar företaget att 
skicka en ny ansökan om ackreditering till Swedac. 

2021 var Dekra Sveriges femte största fordonsbesiktningsföretag. Företaget 
rapporterade cirka elva procent av alla besiktningar som rapporterades till 
Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör bedömningen att Swedacs beslut 
inte påverkar fordonsägarnas möjlighet att få sitt fordon besiktat. De övriga 
besiktningsföretagen har tillgänglig besiktningskapacitet. 

Besiktningsföretagen fortsätter att förebygga smittspridningen 

Besiktningsföretagen har löpande anpassat sitt arbetssätt för att förebygga 
och bromsa smittspridningen av covid-19. Exempel på åtgärder är att: 
fordonet hämtas och återlämnas till kunden utomhus, kunden får inte åka 
med vid provkörningen och under besiktningen bör bilens sidorutor vara 
öppna. Dessutom har företagen infört enklare ombokningsregler. 

                                                 
1 Swedacs beslut 2019/2683 2021-12-01.  


