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Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om 
viktdeklaration vid vägtransport av containrar och 
växelflak 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 

Senast den 7 maj 2017 skulle Sverige ha infört bestämmelser om krav på att 

avsändare av containers och växelflak ska tillhandahålla deklaration om 

dess vikt till den transportör som anlitas för uppdraget. 

Genom SFS 2017:610 ändrades trafikförordningen (1998:1276) den 15 juli 

2017 genom att Transportstyrelsen gavs ett nytt bemyndigande i 13 kap. 7 §. 

Enligt bemyndigandet får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att en 

avsändare och en transportör, vid transport av containrar och växelflak, är 

skyldiga att tillhandahålla viss information och dokumentation om 

containers eller växelflaks vikt. 

Genom våra EU-gemensamma förpliktelser är denna reglering tvingande för 

Sverige att genomföra. Om inga föreskrifter meddelas finns det en risk att 

Kommissionen inleder ett överträdelseförfarande.  

Förslagets innehåll i korthet 

Förslaget innehåller bestämmelser om överlämnande och tillhandahållande 

av viktdeklaration vid vägtransport av lastade containrar och växelflak. 

Vid transport av lastade containrar och växelflak ska avsändaren av dessa 

överlämna ett dokument med uppgift om dess vikt till den transportör som 

anlitas för transporten. Vidare ska transportören ge tillgång till all 

dokumentation som avsändaren tillhandahåller om dess vikt.  

Föreskrifterna ska tillämpas på godstransporter som omfattas av 

yrkestrafiklagen. 

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 juni 2020. 
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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 30 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-149 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: 

Pär Ekström, utredare 

par.ekstrom@transportstyrelsen.se 

Tel. 010-495 55 13 

 

Jonas Malmstig, verksjurist 

jonas.malmstig@transportstyrelsen.se 

Tel 010-495 56 85 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Nenne Åman 

Föreskriftsansvarig Väg och järnväg 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Sändlista 

 

Sveriges Åkeriföretag, info@akeri.se 

Lastfordonsgruppen, lfg@tebab.com 

Transportföretagen, info@transportforetagen.se   

Näringslivets Transportråd, jenni.ranhagen@transportrad.se 

Transportarbetareförbundet, transport@transport.se 

Polismyndigheten, registrator.kansli@polisen.se 

SKR, info@skr.se 

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 

MSB, registrator@msb.se 

Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 

Handels, susanna.gideonsson@handels.se 

Återvinningsindustrierna, viveke.ihd@recycling.se 
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