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Angående remiss av Transportstyrelsens utredning om 
införlivande av EU:s besiktningspaket 
 
Lastfordonsgruppen har tagit del av Näringsdepartementets remiss av 
Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket och vill 
framföra följande synpunkter: 
 
Fordonsförordningen (2009:211) 
 
I förslaget till förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 6 kap. 6 §, 
pkt. 1 är den föreslagna lydelsen: 
 
”Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna släpvagnar med en totalvikt 
över 3,5 ton.” 
 
Lastfordonsgruppen anser att lydelsen är otydlig och istället bör vara: 
 
”Bilar med en totalvikt över 3,5 ton, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna 
släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton.” 
 
I förslaget till förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 6 kap. 23 a 
§ är den föreslagna lydelsen: 
 
”Antalet inspektioner ska varje kalenderår uppgå till minst 5 % av de bussar, 
tunga lastbilar och tunga släpvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret”. 
 
Lastfordonsgruppen anser att lydelsen bör vara följande: 
 
”Antalet inspektioner ska varje kalenderår uppgå till minst 5 % av det totala 
antalet bussar, tunga lastbilar och tunga släpvagnar i vägtrafikregistret”. 
 
Lastfordonsgruppen är positiv till flygande inspektioner av tunga fordon på de 
svenska vägarna. Genom inspektionerna är det möjligt att fånga upp bilar med 
eftersatt underhåll och brister i funktion till fördel för säkerhet, hälsa och miljö. 
Transportstyrelsens föreslagna lydelse går dock att tolka som att inspektionerna 
ska riktas mot ”de bussar, tunga lastbilar och tunga släpvagnar som är 
registrerade i vägtrafikregistret”, d.v.s. svenska fordon. Vår uppfattning är att 
inspektionerna ska omfatta alla bussar, tunga lastbilar och släpvagnar, oavsett 
nationalitet. Endast då kan inspektionerna fylla sin verkliga funktion. 
 
Av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, artikel 5, framgår att 
antalet inspektioner ska uppgå till minst 5 % av antalet registrerade fordon, vilket 
inte är samma sak som 5 % av de registrerade fordonen. 
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