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Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion

Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att
fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln om öppna system
'for provning och kontroll. Transportstyreisen behöver däJjör anpassa
föreskrifter som myndigheten ansvararför inomfordonsbesiktningsområdet till
en omreglerad marknad. Eftersom omregleringen av besiktningsverksamheten

föreslås träda i kraft den l juli 2010, bedömer Transportstyreisen det
nödvändigt att redan nu påbörja remittering av nya och reviderade föreskrifter.

Denna remiss gäller förslag till föreskrifter om jlygande inspektion.
Bestämmelser omjlygande inspektion finns idag i Vägverketsföreskrifter (VVFS
2006:64) om kontrollbesiktning ochjlygande inspektion, vilka kommer att
upphävas och ersättas av tre separataföreskr{fter; nämligen föreskrifter om
kontrollbesiktning, föreskrifter om teknisk kontrollutrustning samt föreskr{fter
om jlygande inspektion.

Regeringen föreslår i proposition 200911 0:32 om fordonsbesiktning att
besiktningsverksamheten anpassas till den svenska huvudregeln om öppna
system för provning och kontroll. Det innebär att självständiga organ i
konkurrens kommer att utföra besiktningar av fordon. För att möjliggöra detta
måste föreskrivande myndighet se över de föreskrifter som rör kontroll av
fordon. Ett område som indirekt berörs är flygande inspektion av fordon.

Idag finns myndighetsföreskrifter om flygande inspektion i Vägverkets
föreskrifter (2006:64) om kontrollbesiktning och flygande inspektion. Vidare
finns bestämmelser om flygande inspektion i fordonslagen (2002:574) och
fordonsförordningen (2009:211). Vissa bestämmelser utgör implementering av
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om
vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen.

Syftet med dessa föreskrifter är att genom myndighetsföreskrifter ange
bestämmelser för hur flygande inspektion ska genomföras. Förslaget utgår från
de bestämmelser som finns idag och Transportstyreisen har inte för avsikt att
införa några större ändringar i genomförandet aven flygande inspektion. Det
införs dock nya krav beträffande polismyndigheternas rapportering till
vägtrafikregistret i de fall förrättningsmannen förelägger om registrerings-
besiktning.

Transportstyreisen stm1ade sin verksamhet den 1 januari 2009. Verksamheterna
vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen,
Vägtrafikinspektionen och delar av Vägverket flyttades då till den nya
myndigheten. I samband med bildandet av Transportstyreisen så övertog
Transportstyreisen två tidigare författningssamlingar, Luftfartsstyrelsens
författningssamling och Järnvägsstyrelsens författningssamling. Vägverkets
författningssamling och Sjöfartsverkets författningssamling lever kvar som egna
författningssamlingar. Av de föreskrifter som finns publicerade i dessa
författningssamlingar är det dock till största delen Transportstyreisen som
innehar bemyndigande att ändra innehållet i föreskrifterna.

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:64) om kontrollbesiktning och flygande
inspektion kommer att upphävas genom en särskild föreskrift, samtidigt som den
"nya" föreskriften om flygande inspektion införs i Transportstyrelsens
författningssamling.

Förslagen finns på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se under
rubrikerna Publikationer I Regler I Remisser av författningsförslag.

Där finner Ni;
förslag till föreskrifter om flygande inspektion,
tillhörande konsekvensutredning, och
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kontrollprogrammen m.m. som finns i bilaga 1 - 6 till
Transpolistyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:XX) om
kontrollbesiktning.

Regeringen har som uttalad målsättning att det ska bli enklare, roligare och mer
lönsamt att vara företagare. Genom regelförenkling vill regeringen skapa bra
ramvillkor för företagen och minska företagens administrativa kostnader. Vmje
myndighet ansvarar för att ta fram underlag och vidta åtgärder inom sitt
ansvarsområde för att bidra till att detta mål uppfylls. Därför är det särskilt
önskvärt att ni som berörs av vårt föreskriftsförslag särskilt upplyser oss om
möjliga regelförenklingar inom området.

Eventuella synpunkter på bestämmelser ska hänvisa till diarienummer
TSV 2009-15089.
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