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Missiv
Datum

Dnr/Beteckning

2018-09-24

2016-241

Enligt sändlista

Remiss av ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd TSFS 2016:22 om
bilar och släpvagnar som dras av bilar och som
stas i bruk den 1 juli 2010 eller senare samt
Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:59
om uppgifter i vägtrafikregistret
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Förordning 595/2009 innehåller reglering kring om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon.
Förordningen är beslutad av Europaparlamentet och rådet, och innehåller
tekniska krav för typgodkännande av motorfordon, motorer och reservdelar
med avseende på utsläpp. Som komplement till ovanstående förordning
finns förordning 582/2011, som innehåller krav om tillämpning och
genomförande av 595/2009. Den är beslutad av kommissionen. Under våren
2017 beslutades ytterligare en genomförandeförordning, 2017/2400. Denna
innehåller krav på redovisning av koldioxidvärden för de tunga lastbilar som
har de högsta utsläppen av koldioxid. Krav för övriga lastbilar och bussar
införs ett år senare.

TS2512, v2.0, 2017-03-03

Förslagets innehåll i korthet
Krav på redovisning av koldioxidvärden för tunga fordon införs i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar
och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare,
i enlighet med EU-krav. Krav på att en kryptografisk hash ska finnas
angiven i intyg om överensstämmelse eller typintyg införs i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om
fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2019.
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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 25 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-241
i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter
som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på
Transportstyrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att
framgå: vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och
Transportstyrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs
en sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av
sekretess inte publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Lars Rapp
Telefon 010-495 55 76
E-post lars.rapp@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Lena Ersson
Föreskriftsansvarig
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Sändlista
Instans

E-post

A-besiktning AB (Carspect)

per.johansson@carspect.se

AB Svensk Bilprovning

andreas.lindh@bilprovningen.se

AVL MTC Motortestcenter AB

info@avl.com

Besikta bilprovning AB

johan.wegerstam@besikta.se
Bengt.nystrom@besikta.se
info@birf.org

Bilimportörernas Riksförbund
(BIRF)
Bil Sweden
DEKRA Automotive AB

Däckspecialisternas Riksförbund
(DRF)
Energimyndigheten
Fordonsprovarna i Kungälv AB

info@bilsweden.se
info@dekra.se
bilbesiktning@dekra.com
staffan.grandin@dekra.com
info@drf.se
registrator@energimyndigheten.se
kontakt@fp-kungalv.se

Fordonsprovarna i Väst AB

info@fordonsprovarna.se

Försvarsmakten
Inspecta Sweden AB

exp-hkv@mil.se
quality@inspecta.com
fredrik.svensson@inspecta.com
registrator@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lastfordonsgruppen (LFG)
MaskinLeverantörerna
Motorbranschens Riksförbund
(MRF)
Motorhistoriska Riksförbundet
(MHRF)
Motormännens Riksförbund (M)
Naturvårdsverket

LFG@teknikforetagen.se
bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se
mrf@mrf.se

Opus Bilprovning

teknisksupport@opusbilprovning.se
info@opus.se
goran.ottosson@opusbilprovning.se
info@orgtesta.se

Org Testa
Scania
Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI)
Svebio, SBSAB, Bioenergi &
Bioenergy International
Sveriges Fordonsbyggares
Riksorganisation, SFRO

kansli@mhrf.se
service@motormannen.se
registrator@naturvardsverket.se

helen.mikaelsson@scania.com
henrik.wentzel@scania.com
vti@vti.se
info@svebio.se
info@sfro.com
ridderstolpe@sfro.com
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Sveriges MotorCyklister, SMC
Sveriges Åkeriföretag
Svenska Petroleum &
Biodrivmedel Institutet, SPBI
Trafikverket
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smc@svmc.se
maria.nordqvist@svmc.se
info@akeri.se
marten.johansson@akeri.se
ebba.tamm@spbi.se
trafikverket@trafikverket.se

Upphandlingsmyndigheten

registrator@uhmynd.se

Volvo Group

jan.melin@volvo.com
rolf.willkrans@volvo.com

Ystad Bilbesiktning AB

info@ybb.se
richard@ybb.se
Mats.hjalm@trainingpartner.se
Info@trainingpartner.se
info@tya.se

Training Partner
Mats Hjälm
Transportfackens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd TYA
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