Till
Transportstyreisen
Vägtrafikavdelningen
Fordonsenheten
Box 267
781 23 Borlänge

Remissvar Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrerings-, moped- och
lämplighets besiktning, TSV 2009-10047
Bilimportörernas Riksforbund, BIRF är en branschorganisation. BIRF:s medlemmar är
foretag som importerar och säljer bilar i Sverige. Majoriteten av medlemmarna importerar,
köper och säljer bilar från tredje land - USA, Canada och Japan - som inte lanseras av
generalagenterna på den europeiska marknaden.
BIRF har även några medlemmar som importerar, köper och säljer fordon från andra EUländer samt några medlemmar som inte importerar fordon alls utan som endast säljer
reservdelar till importerade fordon och/eller bygger om importerade fordon infor besiktning.

Transportstyrelsens fOreskrifter om fordon är mycket svårgenomträngliga. I Bilprovningens
tekniska handbok finns Bilprovningens tolkning av Transportstyrelsens foreskrifter att läsa.
Bilprovningens tekniska handbok är relativt lättgenomtränglig men denna är tillgänglig endast
mot betalning.
Eftersom Transportstyrelsens foreskrifter ofta är mycket generellt hållna lämnas ett stort
utrymme for Bilprovningen att göra godtyckliga och skönsmässiga tolkningar.
Importörerna har, vid ett flertal tillfållen under de senaste åren, varit med om att
forutsättningarna for godkännande av fordon snabbt har forändrats - från den ena dagen till
den andra, och utan fOrvarning - då Bilprovningen ändrat i sin handbok och börjat tolka och
tillämpa en regel på ett sätt som inledningsvis inte fårekommit.
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Denna o förutsägbarhet innebär stora svårigheter för de yrkesmässiga importörerna då det är
svårt att planera långsiktigt när man vet att verksamhetsförutsättningarna plötsligt - från den
ena dagen till den andra - helt kan omkullkastas.
BIRF anser att Bilprovningens tekniska handbok till stora delar måste omförs till föreskrifter
så att TransportstyreIsen kan förvalta handböcker i syfte att detaljstyra besiktningsorganen.
Detta av den anledningen att det torde avhjälpa av ovan nämnda problem och precis som
TransportstyreIsen skriver torde ett annat förfaringssätt bidra till stora olikheter i resultatet av
utförda besiktningar.

Stockholm den 18 november 2009
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AdvoJ~atf1fman Kerstin Koorti AB på uppdrag av BIRF
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