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Till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlange

Remissvar FSrslag till nya fdreskrifter och allmanna rad om kontrollbesiktning och
fdreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan , TSV 2009-11493, TSV
2009-11506
Bilimportorernas Riksforbund , BIRF ar en branschorganisation . BIRF : s medlemmar ar
foretag som importerar och saljer bilar i Sverige . Majoriteten av medlemmarna importerar,
koper och saljer bilar fran tredje land - USA, Canada och Japan - som inte lanseras av
generalagenterna pa den europeiska marknaden.
BIRF har aven nAgra medlemmar som importerar, k6per och saljer fordon fran andra EUlander saint nAgra medlemmar som inte importerar fordon ails utan som endast saljer
reservdelar till importerade fordon och/eller bygger om importerade fordon infor besiktning.

BIRF:s synpunkter pa fdrslaget

Problemen med nuvarande fordonsbesiktningsverksamhet
Transportstyrelsens fdreskrifter om fordon ar mycket svargenomtrangliga. I Bilprovningens
tekniska handbok finns Bilprovningens tolkning av Transportstyrelsens fdreskrifter att lasa.
Bilprovningens tekniska handbok ar relativt lattgenomtranglig men derma ar tillganglig endast
mot betalning.
Eftersom Transportstyrelsens fdreskrifter ofta ar mycket generellt hallna lamnas ett stort
utrymme for Bilprovningen att gora godtyckliga och skonsmdssiga tolkningar.
Importbrerna har, vid ett flertal tillfallen under de senaste aren, varit med om att
forutsattningarna for godkannande av fordon snabbt har forandrats - fran den ena dagen till
den andra, och utan forvarning - da Bilprovningen Andrat i sin handbok och borjat tolka och
tillampa en regel pa ett salt som inledningsvis inte forekommit.
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Deena oforutsagbarhet innebar stora svarigheter for de yrkesmassiga importorema da det ar
svart att planera langsiktigt nar man vet att verksamhetsforutsattningarna plotsligt - frAn den
ena dagen till den andra - belt kan omkullkastas.
BIRF inser att Bilprovningens tekniska handbok till stora delar maste omfdrs till foreskrifter
pa s$ satt som foreslagits till fdljd av omregleringen men BIRF ar aven mycket positiv till
detta av den anledningen att det aven torde bidra till avhjalpandet av ovanstaende problem.
I ovrigt har vi inget att erinra mot fdrslagna foreskrifter.

Stockholm den 25 september 2009

gercrantz
atfirman Kerstin Koorti AB pa uppdrag av BIRF

