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Remiss 
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om undantag från bestämmelser om 
passagerare i bil, släpvagn och efterfordon 
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Transportstyrelsen har under åren fått olika indikationer på att transporter av 
personer på flak och vagnar främst vad gäller studentfirande behöver bli 
säkrare och att föreskrifterna upplevs som otydliga och inte ger tillräcklig 
ledning i planeringen av dessa arrangemang. Vi har med anledning av det 
sett över föreskrifterna för att säkerställa att vi har aktuella och uppdaterade 
föreskrifter som möjliggör transport av personer på flak och vagnar i 
samband med skolavslutning, karnevalståg och liknande arrangemang. 

Ett annat problem är att grundföreskrifterna endast går att hitta i 
Trafikverkets författningssamling. Transportstyrelsen har meddelat 
ändringsföreskrifter till grundföreskrifterna vilka då naturligt finns i 
Transportstyrelsens författningssamling. Det finns därför inte någon 
konsoliderad version av föreskrifterna vilket försvårar för enskilda, polis 
och rättsväsende såväl som för företag att hitta de författningar som gäller. 

Förslagets innehåll i korthet 
Vi föreslår att nya föreskrifter meddelas och att Vägverkets föreskrifter 
(VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antal passagerare och 
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på 
lämplighetsbesiktning upphävs och ersätts av en (1) föreskrift.  
Transportstyrelsens förslag överensstämmer till stor del med de nu gällande 
föreskrifterna men förhoppningen är att reglerna och allmänna råden blir 
tydligare för de som ska tillämpa dem.  

Föreskrifterna planeras träda i kraft hösten 2022.  
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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 13 maj 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-173 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

vag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Väg och järnväg  
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: 

Niclas Nilsson, sakkunnig 
niclas.nilsson@transportstyrelsen.se 
010-495 57 31 

Björn Englund, sakkunnig 
bjorn.englund@transportstyrelsen.se 
010-495 68 23 

  
 
Monika Morén 
Gruppledare 
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Sändlista 
 

Kommerskollegium 
Trafikverket 
Polismyndigheten 
Stockholms kommun 
Karlstads kommun 
Göteborgs kommun 
Malmö kommun 
Umeå kommun 
Sveriges kommuner och regioner 
Arbetsmiljöverket 
Skolverket 
Sveriges elevkårer 
Transportföretagen 
Åkeriförbundet 
Motorhistoriska riksförbundet 
SMC 

Arrangörer 

Min student 
Fest service 
 


