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Remiss
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter
i vägtrafikregistret.
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om
fordonsuppgifter i vägtrafikregistret innehåller närmare bestämmelser om
vilka uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning av betydelse för
fordonskontrollen, som ska registreras i vägtrafikregistret.
Uppgift om fordons motoreffekt används av exempelvis polis, förarprövare
för körkort, besiktningsorgan och försäkringsbranschen. Fordon som drivs
av förbränningsmotor och eldrivna fordon kan i vissa fall mäta olika typer
av motoreffekt. Exempelvis är det vanligt att ange kontinuerlig märkeffekt
för en elmotor medan denna typ av effekt inte är tillämpbar för en
förbränningsmotor. Det finns ett behov av att tillgängliggöra relevanta
uppgifter om eldrivna fordons motoreffekt.

TS2512, 2.0, 2018-04-17

Uppgift om grundfordons vikt i körklart skick för lätt lastbil som är
etappvist typgodkänd ska rapporteras till EU-kommissionen enligt artikel 8 i
EU-förordning 510/2011/EU om fastställande av utsläppsnormer för nya
lätta nyttofordon som i ett led i unionens samordnade strategi för att minska
koldioxidutsläppen från lätta fordon. Uppgiften behöver göras tillgänglig för
att kunna rapporteras.
Förslagets innehåll i korthet
Benämningar och förklaringar för uppgifter om motoreffekt ändras för att
förtydliga vilken typ av motoreffektvärde som ska föras in i
vägtrafikregistret, ändringarna görs för samtliga fordonsslag. Uppgift om

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Kjell-Olof Matsson
Teknik väg
Fordonsregler
kjell-olof.matsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 74

Datum

Dnr/Beteckning

2019-03-04

TSF 2019-1

maximal effekt under 30 minuter läggs till för att kunna registreras för
eldriven personbil, buss, lastbil, motorcykel och moped. För eldriven
motorcykel och moped läggs även uppgift om maximal effekt under 15
minuter till för de fordon där uppgiften är tillämplig.
Benämningen ”Grundfordons vikt i körklart skick” med enheten kg, läggs
till för att registreras för etappvist typgodkända lätta lastbilar.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 2 juli 2019.

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 22 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-1 i
svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Kjell-Olof Matsson
Telefon 010-495 33 74
E-post kjell-olof.matsson@transportstyrelsen.se
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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

Bilimportörernas Riksförbund
(BIRF)
Bil Sweden

info@birf.org

Branschföreningen Svensk
Fordonsanpassning

bjorn.kayser@bilanpassning.com

Försäkringsföretagens
branschorganisation
Svensk Försäkring

info@insurancesweden.se

DEKRA Automotive AB

info@dekra.se
bilbesiktning@dekra.com
staffan.grandin@dekra.com

Fordonsprovarna i Kungälv AB

kontakt@fp-kungalv.se

Fordonsprovarna i Väst AB

info@fordonsprovarna.se

Försvarets materielverk (FMV)

registrator@fmv.se

Försvarsmakten

exp-hkv@mil.se

Husbilsklubben.se

web@husbilsklubben.se

Husbilsombudsmannen

anders.waldman@husbilskompisar.se

Husvagnsbranschens
Riksförbund

info@husvagnsbranschen.se

Inspecta Sweden AB

quality@inspecta.com
fredrik.svensson@inspecta.com

Konsumentverket

konsumentverket@konsumentverket.se

Lastfordonsgruppen (LFG)

LFG@teknikforetagen.se

info@bilsweden.se
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Moped och
Motorcykelbranschens
riksförbund, MCRF

niklas.kristoffersson@mcrf.se

Motorbranschens Riksförbund
(MRF)
Motorförarnas
HelnykterhetsFörbund (MHF)

mrf@mrf.se

Motorhistoriska Riksförbundet
(MHRF)
Motormännens Riksförbund (M)

kansli@mhrf.se

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)

registrator@msb.se

Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF)

info@ntf.se

Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

NDT Training

robert.johansson@ndttraining.se
henric.sandberg@ndttraining.se
info@ndttraining.se

Opus Bilprovning

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

Org Testa

info@orgtesta.se

Riksförbundet Mobil Fritid

lab.lyborg@telia.com

Research Institutes of Sweden
(RISE)

info@ri.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se

Släpvagnsbranschens
Riksförbund
c/o EP media

etienne@ep-media.se

Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI)

vti@vti.se

SWEDAC

registrator@swedac.se

Sveriges Fordonsverkstäders
Förening

info@sfvf.eu

info@mhf.se

service@motormannen.se
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Swedish Association for Testing
SWETIC

swetic@tebab.com

Svensk Bensinhandel

robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se

Svenska Bilsportförbundet

mailbox@sbf.se

Sveriges Bussföretag

info@transportsgruppen.se

Sveriges Bussresearrangörer

ts@swedishbus.se

Svensk Maskinprovning AB
(SMP)

info@smp.ri.se

Svensk Kollektivtrafik

info@svenskkollektivtrafik.se

Sveriges Fordonsbyggares
Riksorganisation, SFRO

info@sfro.com
ridderstolpe@sfro.com

Sveriges motorcykelhandlares
Riksförbund, SMR

info@smr.se

Sveriges MotorCyklister, SMC

smc@svmc.se
maria.nordqvist@svmc.se

Sveriges Åkeriföretag

info@akeri.se
marten.johansson@akeri.se

Svenska Petroleum &
Biodrivmedel Institutet, SPBI
Toni Schönfelder

ebba.tamm@spbi.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Ystad Bilbesiktning AB

info@ybb.se
richard@ybb.se

Training Partner
Mats Hjälm

Mats.hjalm@trainingpartner.se
Info@trainingpartner.se

Transportfackens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd TYA

info@tya.se

Åklagarmyndigheten

registrator@aklagare.se

ts@swedishbus.se

6 (6)

