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Inledning 

Sverige är känt över hela världen för sitt ambitiösa trafiksäkerhetsarbete. 2014 skrev 
tidskriften The Economist1 att Sverige har världens bästa trafiksäkerhet. En av anledningarna 
till detta är just våra högkvalitativa och regelbundna fordonsbesiktningar. Det finns en bred 
politisk uppslutning bakom den svenska ”Nollvisionen” för att minska döda och skadade i 
trafiken. Rent allmänt råder politisk samstämmighet om att tydliga och strikta regler för 
fordonstrafik är godtagbara om det innebär hög trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och 
allmän samhällsekonomisk nytta. 

Under de senaste åren har tjänstemän och politiker på EU-nivå arbetat fram förslag på ny 
lagstiftning på området, som syftar till att höja besiktningsstandarden i Europa. Den 29:e 
oktober 2015 lämnade Transportstyrelsen in en rapport till regeringen, ”Införlivande av 
’besiktningspaketet’” (Dnr TSG 2015-1382), med förslag på hur EU:s nya besiktningsdirektiv 
(2014/45/EU) ska implementeras i Sverige. 

I dag ska svenska personbilar och lätta lastbilar besiktigas första gången efter tre år. Den 
andra kontrollbesiktningen ska ske när bilen är fem år gammal och därefter ska man 
besiktiga bilen varje år. Exakt när, under ett givet år, som fordonet ska besiktigas beror på 
den sista siffran i bilens registreringsnummer. Siffran korresponderar mot en viss månad, 
med möjlighet för bilägaren att besikta bilen upp till två månader innan eller efter den 
angivna inställelsemånaden. Detta innebär en större flexibilitet än vad EU-direktivet medger 
och därför måste slutsiffermodellen avskaffas. Eftersom detta innebär en viss minskad 
flexibilitet för fordonsägarna, vill Transportstyrelsen kompensera för detta genom att ”glesa 
ut” intervallerna mellan varje kontrollbesiktning. Istället för”3-2-1-modellen” föreslår 
Transportstyrelsen att Sverige inför EU:s miniminivå för besiktningsintervaller. Enligt denna 
modell sker den första kontrollbesiktningen först när fordonet är fyra år gammalt och 
därefter endast vartannat år oavsett fordonets ålder. 

Besiktningsbranschens samlade bedömning, med stöd i aktuell forskning, är att en utglesning 
av besiktningarna kommer leda till ökade klimatpåverkande avgasutsläpp, lägre 
trafiksäkerhet och försämrade förutsättningar att uppnå nollvisionen. Vid sidan av detta 
bedöms det även leda till minskad tillgänglighet till besiktningsstationer då en konsekvens av 
utglesade kontroller kommer att innebära färre stationer. Det riskerar också att leda till 
ökade kostnader för den enskilda konsumenten. Branschens ambition är även att kunna 
medverka till utveckling av kontrollerna, för att ännu bättre kunna öka trafiksäkerheten och 
bidra till minskad miljöpåverkan. 

_______________________________________________________ 
Tord Fornander, ordförande för SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning 

                                                           
1 http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/02/economist-explains-

16?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/whyswedenhassofewroaddeaths 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/02/economist-explains-16?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/whyswedenhassofewroaddeaths
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/02/economist-explains-16?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/whyswedenhassofewroaddeaths
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Övergripande bedömning 
SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning tillstyrker följande förslag i utredningen: 

6.1.1 Nationell kontaktpunkt 

6.1.2 Kontrollbesiktning av traktor b 

6.1.3 Kontroll av motorredskap klass 1, EG-mobilkranar samt bil ombyggd till motorredskap 
m fl ändras 

6.1.4 Kontroll av bil ombyggd till traktor 

Vidare tillstyrker SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning, under 6.1.6 Undantag från 
kontrollbesiktning, förslagen som rör  

- MC (fordonskategori L) 
- Specialfordon med lägre hastighet än 40 km/tim 
- Tävlingsfordon 
- Fordon som omfattas av diplomatisk immunitet 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning föreslår vidare att Transportstyrelsen parallellt med 
anpassningar av Fordonsförordningen FoF (2009:211) till besiktningspaketet även föreslår 
ändringar baserade på diskussioner mellan myndigheten, Swedac och besiktningsorganen. 
Som exempel kan nämnas möjlighet för besiktningsorganen trots att fullständig 
kontrollbesiktning inte utförts får begränsa efterkontroller till system/komponent som inte 
kunnat kontrolleras vid kontrollbesiktningen och med sammanhängande krav att upplysa 
kunden om att för ett godkännande krävs efterkontroll hos besiktningsorgan. Vidare noterar 
vi att Fordonsförordningen idag inte är tydligt anpassad till modern teknik. Här behövs 
förtydligande som gör att elektroniska protokoll kan/ska användas vid besiktningar och 
flygande inspektioner. 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning avstyrker förslaget om att glesa ut 
besiktningsintervallerna. Vi gör det av följande huvudsakliga skäl: 

 Det råder i princip total samstämmighet bland svenska trafiksäkerhetsförespråkare 
om att utglesningsförslaget är alldeles för riskabelt för att förverkliga. Utöver Swetic 
har företrädare från Motormännen, Motorbranschens riksförbund (MRF), Sveriges 
fordonsverkstäders förening (SFVF), Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) 
samt Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), uppmanat 
regeringen att inte genomföra reformen. 

 En utglesning av besiktningsintervallerna kommer att leda till försämrad 
trafiksäkerhet, med risk för fler och allvarligare olyckor och dödsfall i trafiken. En 
utglesning kommer troligtvis också påverka försäkringspremier, då förändringen 
medför större risker för försäkringsbolagen. Flertalet av länderna i Europa har, liksom 
Sverige, tätare besiktningsintervaller än minimidirektivets krav. Om hela Europa 
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skulle hålla samma nivå som Sverige har idag, visar forskningen att det skulle det leda 
till upp emot 50 000 färre trafikolyckor på europeiska vägar och 1 140 sparade liv 
varje år2. 

 I Sverige står bilar äldre än 10 år för cirka en tredjedel av biltrafiken. Samtidigt ökar 
antal farliga fel och körförbud tydligt med stigande ålder.   

 Fordonsägarna tar inte hand om sina fordon på det sätt som skulle önskas, vilket inte 
minst bevisas av det stora antalet fordon med tekniskt sett okomplicerade fel som 
upptäcks vid besiktning men som fordonsägaren borde upptäckt och åtgärdat själv. 
Svenska besiktningsorgan försöker att påverka fordonsägarna att åtgärda fel, men 
ändå har 44 % av fordonen brister vid besiktningen3. Trots detta anger 
Transportstyrelsen fordonsägarens ansvar som argument för utglesningen. Därtill tar 
utredningen inte i beaktande att fordon i trafik är i mycket sämre skick än när de 
ställs inför besiktning. Många tar bara sina bilar till verkstadsservice i samband med 
den årliga besiktningen, särskilt när det gäller äldre fordon. Det är därför rimligt att 
anta att om bilarna var ute i trafiken ett år till utan service, så skulle andelen brister 
vara högre än 44 %. 

 Transportstyrelsen hävdar att ”Allvarliga trafikolyckor beror inte på att lätta bilar är 
behäftade med tekniska brister”, detta trots att det saknas kunskap om hur 
fordonens skick kan ha orsakat eller förvärrat förloppet. Detta framgår varken i 
Trafikverkets samlade analyser av dödsolyckor eller i STRADA, den databas som förs 
över trafikolyckor med personskador. Hänvisningar till STRADA för att bedöma 
inverkan av fordonsbrister är irrelevant, då denna databas inte hanterar fordonens 
skick, varken som enskild eller som bidragande/försvårande orsak. 

 Det finns inga vetenskapliga studier som visar på kombinationseffekter av brister i 
fordon i kombination med andra bidragande orsaker (exempelvis dåliga 
siktförhållanden, dåligt väglag, för hög fart och så vidare).  

 Många fordon, även de nyare, saknar de säkerhetssystem som Transportstyrelsen 
använder som argument till att sänka besiktningsintervallen. Trafikverket har i sina 
trafiksäkerhetsanalyser uppmärksammat att sådana nya funktioner tar uppemot 20 
år innan fordonsparken som helhet hunnit uppgraderas med funktionerna, eftersom 
bilarna har så lång livslängd. 

 Det saknas konsekvensbedömning för samhällskostnader (minskade skatteintäkter, 
förlorad arbetsinkomst, ökade sjukhuskostnader et cetera) som kan uppstå om 
förslaget blir verklighet. Transportstyrelsen skriver: ”Det är dock oerhört svårt att 
uppskatta hur stor påverkan en utglesning av kontrollbesiktning av lätta fordon har 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/projects/doc/autofore.pdf 

3 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/ej-fungerande-positionslykta--vanligaste-felet-vid-besiktning 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/projects/doc/autofore.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/ej-fungerande-positionslykta--vanligaste-felet-vid-besiktning
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på trafiksäkerheten.” Samtidigt visade AUTOFORE, en forskningsstudie beställd av 
EU-kommissionen, att en skärpning av EU:s minimikrav för besiktningsintervaller, så 
att äldre bilar besiktas varje år istället för vartannat, årligen skulle rädda upp till 1 140 
liv och innebära upp till 50 000 färre trafikolyckor i EU4. Trots detta konstaterar 
Transportstyrelsen i sin rapport att det är svårt att hitta säkra faktauppgifter, något 
som de i många stycken använder som stöd när de bortser från negativa 
konsekvenser med utglesning. Vid beräkning av fordonsägarnas kostnader används 
uppgifter från 2014 utan hänsyn till avgiftshöjningar, fördyrade reparationer med 
mera som nämns på andra platser i utredningen. 

 Utglesningen av antalet kontroller kommer också att leda till färre kontrollstationer. 
Av Sveriges 290 kommuner tappar 148 av dem innevånare idag och har gjort så 
under lång tid. Tillväxten av människor sker i städer och tätortsnära städer. Idag finns 
mobila besiktningsstationer på ett antal platser för att fortfarande garantera den 
service som en besiktningsstation nära där man bor innebär. Det kommer inte vara 
möjligt att bibehålla stationer i hela landet med färre kontroller. Om förslaget 
verkställs kommer dessutom de allra flesta pågående och framtida etableringar 
sannolikt inte genomföras, vilket i hög utsträckning kommer att drabba 
arbetstillfällen samt såväl service som tillgänglighet på landsbygden 

 Ett minskat antal kontrollbesiktningar leder också till sämre möjligheter att minska 
bilars miljöpåverkan. Utredningen saknar en tillräckligt genomgripande analys av hur 
mycket en utglesning kan påverka miljön negativt, trots att bilar med brister då 
kommer köras 12 månader längre än vad de gör idag utan att felen åtgärdas. Denna 
sorts fel är dessutom svåra eller omöjliga för enskilda fordonsägare att själva 
kontrollera.   

 Om antalet stationer minskar, som en konsekvens av utglesningen, riskerar 
kundernas resor till besiktningen bli längre, vilket innebär mer avgasutsläpp. När 
Transportstyrelsen hävdar att miljöpåverkan minskar, bygger det på att man räknat 
på resor till och från besiktningen, utan att i beräkningen ta med att antalet 
besiktningsstationer förmodligen kommer att minska och att resorna till station 
därmed kommer bli längre. 

 Eftersom Sverige har fem månaders inställelsetid (besiktningstermin) kan 24-
månadersregeln överskridas i den nuvarande svenska modellen. Det kan inträffa 
mellan 3-års och 5-årsbesiktningen, att tiden mellan besiktningarna kan överstiga 24 
månader. Sverige skulle enkelt kunna uppnå kraven från EU, endast genom att 
avskaffa slutsifferstyrningen (vilket också Transportstyrelsen föreslår) och bibehålla 
nuvarande besiktningsintervaller.  

                                                           
4 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130130ATT60028/20130130ATT60028EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130130ATT60028/20130130ATT60028EN.pdf
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 Förslaget från Transportstyrelsen med färre besiktningskontroller omfattar inte alla 
fordon utan yrkestrafik och fordon som används i olika näringsverksamheter ska 
fortfarande besiktas mera ofta. Då de utglesade personbilskontrollerna leder till 
minskat underlag för besiktningsstationerna, och därmed färre stationer, kommer 
det att slå hårt mot det lokala och regionala näringslivet som får ökade kostnader för 
att kunna besikta sina fordon i framtiden. 

Vi konstaterar att utredningen innehåller luckor och är faktamässigt dåligt underbyggd. Vi 
ifrågasätter att den skulle kunna ligga till grund för att genomföra en förändring, som har så 
omfattande implikationer för trafiksäkerhet och miljö. Utredningens upplägg och analyser 
verkar utformade för att styrka värdet av Transportstyrelsens utglesningsförslag.  
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SWETIC-SF:s insta llning till fo rslagen 
Uppdragets avgränsning 
3. Uppdraget - 3.1 Bakgrund 

Enligt den uppdragsbeskrivning från näringsdepartementet som återges i utredningen ska 
utredningen innehålla en beskrivning av ”nödvändiga svenska författningsändringar (särskilt 
fordonsförordningen och förordningen om vägtrafikdefinitioner) och valmöjligheter vid 
implementering i svenska förordningar”. 

En utglesning av besiktningsfrekvenserna, av det slag som Transportstyrelsen föreslår, går 
långt utanför det uppdrag som näringsdepartementet gett myndigheten genom att lämna 
förslag som inte är nödvändiga för att direktivet ska kunna implementeras i Sverige. 3-2-1-
modellen för besiktningar är helt i linje med besiktningspaketet, förutsatt att den så kallade 
”femmånadersregeln” med slutsifferstyrning ändras, det vill säga den sista siffran på en 
personbils registreringsskylt som korresponderar mot en viss månad när besiktningen ska 
äga rum, med möjlighet för bilägaren att besikta bilen upp till två månader innan eller efter 
den angivna inställelsemånaden. Detta innebär en större flexibilitet än vad EU-direktivet 
medger, vilket även var fallet innan, och därför måste slutsiffermodellen avskaffas i sin 
nuvarande form. Utredningen tydliggör inte att 4-2-2-modellen utgör ett minimidirektiv, 
vilket nämns på andra ställen, utan ger istället bilden att detta är den nivå som alla 
medlemsstater ska hålla sig till. SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning menar att Sverige bör 
stå fast vid dagens trafiksäkerhetspolitik och inte sänka ambitionerna till Europas lägstanivå.  

Slutsifferstyrning 
4. Gällande rätt - 4.2. Kontrollbesiktning - 4.2.1. Slutsifferstyrning 

Genom att ta bort slutsifferstyrningen skulle svenska besiktningsregler vara i enlighet med 
besiktningsdirektivets intentioner och krav. 

Minimidirektiv 
5. Direktiven - 5.1 Direktiv 2014/45/EU - 5.1.1 Sammanfattning 

Utredningen klargör att besiktningspaketet lämnar utrymme för EU:s medlemsstater att 
själva bestämma om ytterligare kontroller utöver de som fastslås i direktivet. Detta möjliggör 
kontroller anpassade efter ländernas specifika förutsättningar och omständigheter, 
exempelvis kontroller av rostskador i ett land som Sverige, där mycket vägsalt används. 
Genom åren har det funnits kontrollpunkter där Transportstyrelsen ställt högre krav än EU:s 
miniminivåer, just för att säkerställa hög trafiksäkerhet. Med det nya minimidirektivet är EU 
ikapp Sverige, och på några punkter kan de till och med sägas ha gått förbi oss. 
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Lätta släpvagnar 
6. Överväganden och förslag - 6.1 Direktiv 2014/45/EU – 6.1.5 Kontroll av släpvagnar upp till 
750 kg 

Transportstyrelsen föreslår att periodisk kontrollbesiktning avskaffas för släpvagnar med en 
totalvikt av högst 750 kg. SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning avstyrker detta förslag. Lätta 
släpvagnar utan bromsar är billiga och håller ofta låg kvalitet. Fordonsägaren kan normalt 
inte kontrollera skicket på exempelvis hjullager, kulhandske, fjädring eller sprickor. Uppstår 
fel relaterade till dessa funktioner finns risk för allvarliga olyckor och haverier. Ändå hävdar 
Transportstyrelsen att fordonsägaren lätt kan kontrollera de vanligaste bristerna på egen 
hand. Ändå är dessa fel de vanligast förekommande, vilket visar att den genomsnittlige 
fordonsägaren inte har förutsättningar att kunna hålla sitt fordon i ett trafiksäkert skick. 

Som argument för förändringen betonar Transportstyrelsen att lätta släpvagnar endast i 
mycket liten omfattning förekommer i de dödsolyckor som Trafikverket utrett. SWETIC - 
Sektion Fordonsbesiktning menar dock att det, enligt den svenska Nollvisionens syfte och 
intentioner, inte kan vara rimligt att enbart utgå från dödsolyckor. Även olyckor som inte 
slutar med dödsfall måste tas i beaktande för att kunna få en adekvat bild av en sådan 
förändrings samhällsekonomiska konsekvenser. 

Övriga undantag från kontrollbesiktning 
6. Överväganden och förslag - 6.1 Direktiv 2014/45/EU – 6.1.6 Undantag från 
kontrollbesiktning 

Transportstyrelsen föreslår att personbilar, lätta lastbilar, lätta släpvagnar och motorcyklar 
som är av ett fordonsår som är fyrtio år eller äldre, och som uppfyller direktivets villkor i 
övrigt, undantas från periodisk kontrollbesiktning. SWETIC – Sektion Fordonsbesiktning 
avstyrker detta förslag. 

Historiska fordon och tävlingsfordon 

I Sverige är bilhobbyn en av de största i Europa. Väldigt många inom hobbyn använder även 
sina ”entusiastbilar” som bruksbilar under sommarhalvåret. Totalt fanns i november 2015 
drygt 635 000 fordon av aktuella fordonsslag och fordonsår i vägtrafikregistret, varav 315 
000 personbilar. Trots vinterperiod var ändå drygt 1/3 i trafik5. Under vinterhalvåret står 
således fordonen stilla och ofta i ouppvärmda utrymmen. Ett fordon som inte används 
försämras ändå, eftersom komponenter kärvar ihop. Därför är det av stor vikt för 
trafiksäkerheten att dessa fordon även fortsättningsvis kontrolleras regelbundet.  

Att undanta fordon äldre än 40 år skulle innebära att fordon av årsmodell 1978 befrias från 
besiktningskravet. Bilar från sjuttio- och åttiotalen är så pass användarvänliga att fordon som 

                                                           
5 Uppgifter från Vägtrafikregistret 2015-11-06 
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saknar kulturhistoriskt värde, och som är i dåligt skick, ändå blir attraktiva att använda som 
bruksbilar enbart på grund av att de inte behöver kontrollbesiktigas. Detta även om de är illa 
underhållna och uppenbart trafikfarliga. Ett undantag från kontrollbesiktning för dessa bilar 
riskerar därmed skapa en oönskad marknad för gamla och trafikfarliga fordon. Denna 
problematik finns redan idag för bilar som är omgjorda till så kallade A-traktorer, vars värden 
främst ligger i att ingen granskar deras skick eller utformning. 

Fordon som är 30 år eller äldre, alltså fordon som enligt dagens svenska regler besiktas 
vartannat år, förekommer 25 % oftare i allvarliga olyckor och i dödsfallsstatistiken6. Detta 
trots att dessa bilar används mindre i trafik än bilar som är nyare än 30 år. Sannolikt blir det 
fler allvarliga olyckor och dödsfall om äldre, trafikfarliga bilar får köra längre mellan varje 
besiktning. 

Fordon som endast används på små öar utan fast landförbindelse 

På sidan 90 lyfter Transportstyrelsen vidare upp möjligheten att fordon som endast används 
på små öar utan fast förbindelse ska undantas från krav på kontrollbesiktning. Även om de 
negativa konsekvenserna med en sådan förändring är ringa jämfört med en utglesning av 
besiktningsintervallerna, avstyrker SWETIC – Sektion Fordonsbesiktning även detta förslag. 
Att undanta fordon som är registrerade på en ö utan fast broförbindelse är nämligen 
riskabelt. Trafiksäkerhetsmässigt är riskerna sannolikt begränsade med tanke på det 
begränsade trafikarbetet som utförs - men bara under förutsättning att bilarna inte förflyttas 
till fastlandet. Fordonet kan relativt lätt förflyttas till fastlandet, något som 
Transportstyrelsen inte redogör för hur man ska förhindra. Det finns en uppenbar risk att 
problemet med så kallade ”bilmålvakter” skulle eskalera. Precis som Skärgårdsstiftelsen vill 
bilägarna själva att fordon istället ska kunna bli besiktade på öarna, det vill säga att det 
nuvarande upplägget ska behållas. Behovet finns, vilket enklast visas genom att 34 % av 
bilarna blir underkända, trots att besiktningarna är enklare än de som utförs på fastlandet 
med tillgång till komplett utrustning.  

Utglesning av besiktningsintervallerna 
6. Överväganden och förslag - 6.1 Direktiv 2014/45/EU – 6. 1.7 Kontrollbesiktning för 
personbilar och lätta lastbilar 

Transportstyrelsen föreslår att dagens svenska besiktningsintervall ersätts med EU:s 
minimikrav enligt direktiv 2014/45/EU, vilket innebär att lätta bilar ska kontrollbesiktigas 
enligt modellen 4-2-2-2. SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning avstyrker detta förslag. 

Alternativet att bilar som är äldre än tio år besiktas årligen, avfärdas av Transportstyrelsen 
med motiveringen att en differentiering av intervallet vid 10 år skulle bygga in ”en viss 
orättvisa, eftersom fordonets ålder avgör om fordonet ska genomgå kontrollbesiktning 

                                                           
6 Se Transportstyrelsens utredning, sidan 95  
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istället för dess faktiska skick”. Några ytterligare argument anförs inte, trots att 
besiktningsstatistiken tydligt visar att felen blir fler och allvarligare med ökande ålder på 
fordonen7. Därmed ökar också risken för allvarliga olyckor. Transportstyrelsen anger själva i 
utredningen att 44 % av alla svenska personbilar får anmärkning vid besiktningen med 
nuvarande periodicitet. Detta borde snarare leda till förslag om bibehållna (eller möjligen 
skärpta) besiktningsintervaller, inte tvärtom. 

Transportstyrelsen framhåller fordonsägarens ansvar för sitt fordon. Tyvärr visar 
erfarenheten att alla fordonsägare inte tar det ansvar som behövs för att upprätthålla 
tillräcklig trafiksäkerhet och miljöhänsyn, vilket visas i det stora antalet fordon med tekniskt 
sett okomplicerade fel som upptäcks vid besiktning, men som fordonsägaren borde upptäckt 
och åtgärdat själv. Till detta kommer alla de fel som det inte är rimligt att upptäcka utan 
fackkunskaper eller speciell utrustning. 

Flertalet fordonsägare följer fordonstillverkarens serviceschema för verkstadsbesök när bilen 
är ny, men redan när bilen passerat 6-7 års ålder är det mer ovanligt att serviceschemat följs 
och erfarenheten visar att fackmannamässig kontroll av fordonet därefter ofta begränsas till 
kontrollbesiktning och verkstadsbesök inför den, vilket överensstämmer med att fordon i 
trafik konstaterats vara i sämre skick än när de inställs för besiktning8. Rapporten saknar en 
konsekvensanalys av hur fordonsflottan försämras om regelbunden kontrollbesiktning och 
tillhörande reparationer före/efter besiktningen uteblir vartannat år. Vidare saknas en 
ekonomisk konsekvensanalys för de verkstäder som skulle tappa uppdrag vid en förändring 
av besiktningsintervallerna, samt för de orter som skulle gå miste om företag och 
arbetstillfällen. 

I utredningen skriver utredarna att ”[o]m antalet olyckor med personskador skulle öka med 
hela 50 % på grund av en utglesning av kontrollbesiktningsintervallet, 400 personskador 
varav 52 svårt skadade, skulle detta kosta samhället ca 305 miljoner kronor.” 

Är det verkligen värt att minska intervallerna, bara för att besiktningskostnaden för den 
enskilda bilägaren ska minskas marginellt, även om det leder till fler personskador? SWETIC - 
Sektion Fordonsbesiktning anför som sin mening att en sådan reform inte är förenlig med 
den svenska Nollvisionen. 

Trafikolyckor och tekniska brister 

På sidan 98 i utredningen skriver Transportstyrelsen att allvarliga trafikolyckor inte beror på 
att lätta bilar är behäftade med tekniska brister. Detta påstående står i bjärt kontrast mot 
vad myndighetens utredare skriver på sidan 94: ”Trafikverket saknar en samlad bild över hur 

                                                           
7 Se sidan 4 i statistikbilagan till utredningen: 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/besiktningspaketet/bilaga-1-statistik.pdf 
8 Uppgifter från Sveriges Fordonsverkstäders Förening samt FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/besiktningspaketet/bilaga-1-statistik.pdf
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många trafikolyckor med dödlig utgång som kan relateras till tekniska brister på 
motorfordon.” 

Haveriutredningar görs bara vid dödsolyckor, inte vid övriga olyckor. STRADA, som 
Transportstyrelsen rapport också hänvisar till, innehåller inte heller uppgifter om fordonets 
tekniska brister vid olyckor. STRADA ger inte relevant information om fordonets inverkan vid 
olyckor.  

Kunskapsunderlag om hur (och i vilken omfattning) fordonens skick kan ha orsakat eller 
förvärrat förloppet, vid såväl dödsolyckor som övriga olyckor och incidenter, saknas i allt 
väsentligt. Påståendet ”[a]llvarliga trafikolyckor beror inte på att lätta bilar är behäftade 
med tekniska brister” måste därmed vara helt taget ur luften. Därtill bör man ha i åtanke att 
tekniska brister i olika utsträckning kan bidra till en olycka utan att vara huvudorsaken till 
densamma. Exempelvis kan trötthet eller ouppmärksamhet hos föraren bli särskilt farlig i 
kombination med dålig belysning eller dåliga däck. En älg på vägbanan kan vara den direkta 
olycksorsaken, men om däcken är slitna, stötdämparna dåliga eller ABS-systemet ur funktion 
kan innebära skillnaden mellan en dramatisk men lyckad undanmanöver och en allvarlig 
olycka 

Andelen personbilar som underkänns vid kontrollbesiktning ligger idag, och sedan många år 
tillbaka, mellan 28 - 30 %. Tidigare låg siffran något högre, runt 35 %. Denna minskning på 
fem procentenheter anser Transportstyrelsen vara en "betydlig" minskning av tekniska 
brister. Frågan är då varför underkännandefrekvensen inte fortsätter att sjunka, om nya 
fordon har så få brister som Transportstyrelsen påstår, på grund av nya tekniska hjälpsystem 
och liknande. Vidare blir 16 % av bilarna underkända utan krav på efterkontroll. 
Sammantaget innebär detta att 40 - 50 % av alla kontrollerade fordon inte uppfyller 
föreskrivna krav avseende trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Transportstyrelsen vill göra 
gällande att antalet underkännanden minskat kraftigt under de senaste åren, vilket man 
visserligen kan hävda om man jämför exempelvis år 2000 med år 2009, men myndighetens 
egen statistik visar också att utvecklingen planat ut under det senaste halvdecenniet9.  

Trafikolyckor sker i huvudsak av tre anledningar: föraren, vägen eller fordonet, enskilt eller i 
kombination. Efter införandet av periodisk kontrollbesiktning i Sverige är inte längre 
fordonet (med få undantag) den främsta anledningen till att trafikolyckor sker. I framtiden 
kommer dock fordonets relativa betydelse för trafiksäkerheten att öka, i och med att det blir 
vanligare med olika trafiksäkerhetsrelaterade stödsystem såsom autobroms eller 
väglinjeföljning och liknande, samt i förlängningen även förarlösa bilar. Är det då verkligen 
en klok idé att prova hur olycksstatistiken ändras om vi sänker ambitionerna för fordonens 
skick? 

                                                           
9 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/ej-fungerande-positionslykta--vanligaste-felet-vid-besiktning/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/ej-fungerande-positionslykta--vanligaste-felet-vid-besiktning/
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På sidan 102 konstaterar Transportstyrelsen att ”bland de 20 mest vanligt förekommande 
bristerna, hör sju komponenter till saker som normalt ligger i förarens eget ansvar. Dessa sju 
komponenter är positionslykta, huvudstrålkastare, körriktningsvisare, skyltlykta, stopplykta, 
rengörare (vindrutetorkare och vindrutespolare) och däck[.]” 

De vanligaste bristerna är alltså sådana som fordonsägaren själv, enligt Transportstyrelsen, 
ska kunna hålla reda på och lätt kontrollera. Vad man grundar man denna riskanalys på är 
oklart. Har bilägarna tillfrågats om sin kunskapsnivå och kompetens, eller har man bara gjort 
antaganden om hur enkla olika komponenter är att kontrollera? Att dessa fel ändå är de som 
är vanligast förekommande redan idag, visar att många fordonsägare inte är lika kapabla 
som utredningarna verkar tro, när det gäller att hålla sina fordon i trafiksäkert skick. 

Om fordonsägaren verkligen hade tagit ansvar för att underhålla bilen, så hade inte lampor 
varit de vanligaste bristerna vid kontrollbesiktning. Lampor följs av komponenter i 
bromssystemet och hjul-/styrsystem som fordonsägaren inte kan kontrollera själv, och som 
utgör allvarliga trafiksäkerhetsrisker om de skulle drabbas av fel. Uppenbarligen inser inte 
fordonsägaren dessa brister, eftersom att de får nedslag på dessa på besiktningen. Hade de 
vetat om felet så hade dessa varit åtgärdade innan besiktningen. Många ”enkla” åtgärder, 
som fordonsägarna förr i tiden skötte själva (exempelvis lampbyte) har nu ofta blivit 
verkstadsjobb, vilket kan medföra att bilägare väljer att ändå köra med fel på fordonet om 
inte en besiktning väntar. 

Att lägga över en stor del av ansvaret för de faktiska kontrollerna på fordonsägaren riskerar 
leda till fler tekniska fel och framtida trafikolyckor. Vid analys av Transportstyrelsens statistik 
över brister framgår att cirka 25 % av dessa rör bromssystemet10, åskådliggjort i grafen 
nedan:  

                                                           
10 https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/tjanstebeskrivningar/besiktningsorgan.-

termkatalog-fordonsbesiktning_tsid-27-318.xlsx 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/tjanstebeskrivningar/besiktningsorgan.-termkatalog-fordonsbesiktning_tsid-27-318.xlsx
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/tjanstebeskrivningar/besiktningsorgan.-termkatalog-fordonsbesiktning_tsid-27-318.xlsx
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Istället för att sänka ambitionsnivåerna bör innehållet i kontrollbesiktningen utökas till att 
bland annat kontrollera de nya säkerhetssystemen. På samma sätt bör miljökontroller 
skärpas i enlighet med det förslag som CITA presenterade under hösten 201511. 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning vill framhålla hur viktigt det är att regelbundet 
kontrollera exempelvis bromsledningens skick, hjulbromsens funktion samt att spindel- eller 
styrleden inte är alltför sliten. I utredningen frågar man sig om sådana brister verkligen är en 
så stor fara för trafiksäkerheten, eftersom ”bara” 3 - 5 % av fordonen har sådana brister. 
Man ger sken av att 3 - 5 % är en väldigt liten andel, när det alltså handlar om ungefär var 
tjugonde bil. I antal motsvarar det mellan 120 000 – 200 000 fordon som kommer att 
framföras på vägarna med fel och brister, utan att fordonsägaren är medveten om det.  

Riskanalysen i tabell 3 på sidan 103 visar att det knappt finns några allvarliga fel alls och att 
kontrollbesiktningar därmed egentligen inte tillför särskilt mycket. Vi noterar att denna 
statistik inte tar hänsyn till riskerna på systemnivå, enligt tabell ovan.  

På sidan 107 skriver utredarna själva ”[s]om framgått tidigare, kan vare sig 
Transportstyrelsen eller Trafikverket ange hur många olyckor som beror direkt eller indirekt 
på tekniska fel”. Trots att man erkänner detta själva, gör man ändå uträkningar som ska visa 
att påverkan är låg i sammanhanget. Vi menar att detta markant undergräver utredningens 
trovärdighet. 

                                                           
11 http://www.cita-vehicleinspection.org/LinkClick.aspx?fileticket=NuTOuU-B_1w%3d&tabid=577 
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Transportstyrelsens analys är baserad på att jämföra beräknade riskvärden med ett 
referensvärde för stor risk. Det huvudsakliga problemet med Transportstyrelsens riskanalys 
är att riskvärdena inte är knutna till något specifikt mätbart utfall. Det är därför mycket svårt 
för läsaren att bedöma vad riskvärdena i praktiken innebär för trafiksäkerheten och miljön. 
Framförallt är referensvärdet för en stor risk av avgörande betydelse eftersom det är vad 
som använts till att konstatera att riskerna med ett förändrat kontrollbesiktningsintervall är 
låga. Det finns ingen tydlig logik i valet av detta referensvärde eller några definitioner av vad 
det skulle innebära för trafiksäkerheten och miljön om en komponent med referensvärdet 
fanns.  

Vidare så är inte det teoretiska referensvärdet korrekt beräknat; en komponent med 

underkännandefrekvens på 10 % och värdet 5 på samtliga fem faktorer skulle ge en bedömd 

risk på 10*55=31250, inte 6250. 

Ekonomiska konsekvenser 

Transportstyrelsen vill göra gällande att en sådan reform skulle vara ekonomiskt lönsam för 
den enskilda fordonsägaren. SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning motsätter sig denna 
slutsats. Utredarna har dock inte beaktat följande konsekvenser av en sådan utglesning: 

1. Underkännandefrekvensen kommer att öka. 
2. Ökad underkännandefrekvens innebär fler efterkontroller och därmed fler resor till 

och från besiktningen, med negativ miljöpåverkan och samhällsekonomiska 
konsekvenser som följd.  

3. Bristerna väntas bli mer omfattande när det går längre tid mellan besiktningarna, 
vilket i sin tur leder till ökade reparationskostnader.  

4. Om fordonen besiktas mer sällan är vår bedömning att även andelen fordon med 
körförbud kommer att öka. Då kommer inte fordonsägaren själv kunna ta fordonet 
till och från verkstad – utan det kommer krävas bärgning och ytterligare kostnader 
för den enskilda ägaren – plus att fler fordon kommer att vistas i trafiken med 
körförbud som egentligen skulle ha upptäckts på besiktningen 

5. När minskad lönsamhet för fordonsbesiktning leder till att besiktningsstationer läggs 
ner, blir sträckan till och från besiktningen längre. Detta innebär att det kommer 
krävas längre ledighet från arbete, ökad miljöpåverkan från avgasutsläpp samt högre 
bensinkostnad för konsumenten. 

6. Försäkringspremierna kommer troligtvis att gå upp.  

Med en marknadspåverkan av den magnitud som Transportstyrelsen räknar med, bedömer 
vi att det blir svårare att uppnå lönsamhet för de företag som verkar på 
besiktningsmarknaden. Flera aktörer riskerar att helt slås ut och etableringar på mindre orter 
riskerar att läggas ner och pågående utökning av antalet stationer kommer avbrytas, vilket 
särskilt drabbar glesbygden. På sikt riskeras också kraftigt höjda besiktningspriser för den 
enskilda bilägaren. Detta är ingenting som utredningen tar med i beräkningarna. 
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Företagsbilar 

Många av de fordon som avses i detta avsnitt av utredningen är så kallade N1-bilar, som 
uteslutande används yrkesmässigt, snarare än företagsägda tjänstebilar och leasingbilar. På 
ett av Transportstyrelsen arrangerat seminarium i Solna den 10 juni 2015 menade Ulf 
Svensson, teknisk samordnare på BIL Sweden, att det finns god anledning att tro att lätta 
lastbilar, i form av distributionsbilar och hantverkarbilar, ofta körs av flera olika chaufförer. 
Därmed slits de ut snabbare än vad en personbil gör. En sådan lätt lastbil används 
yrkesmässigt och körs enligt arbetsschema. Sådana arbetsscheman lämnar inte samma 
utrymme för service och underhåll som för privatägda eller leasade personbilar.  

En utglesning av besiktningsintervallen skulle därmed innebära försämrad arbetsmiljö och 
ökade risker för exempelvis hantverkare och hemtjänstpersonal, som använder sådana 
fordon i sitt dagliga arbete. Företagsbilar av detta slag har med stor sannolikhet längre 
körsträckor och körs under alla trafik- och väderförhållanden, vilket gör att en utglesning blir 
särskilt problematisk även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Transportstyrelsen hävdar att man 
"inte haft möjlighet" att kontrollera BIL Swedens uppgifter. Ur vårt perspektiv vore det 
självklart att Transportstyrelsen bör kontrollera sådan statistik noggrant innan de föreslår så 
långtgående reformer med påverkan på trafiksäkerhet och miljö. 

Inställelsemånad och inställelsetermin för kontrollbesiktning 

6. Överväganden och förslag - 6.1 Direktiv 2014/45/EU – 6. 1.8 Inställelsemånad och 
inställelsetermin 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning instämmer med Transportstyrelsen och förordar att 
slutsifferstyrningen avskaffas. Därmed kan besiktningspaketet implementeras, i enlighet 
med direktivets krav, med bibehållna besiktningsintervaller. Vidare skulle detta innebära att 
inställelseinformationen harmoniseras med övriga fordonsindelningar, samt med 
information om andra besiktningspliktiga ”utrustningar” som hissar, kranar med mera. Till 
detta kommer personliga skyltar och kommande registreringsskyltar av nytt slag, som 
komplicerar slutsiffersystemet. 

På diagram 9 på sidan 110 visas antalet fordon som anmäls till registrering, fördelat över ett 
år. Vad som saknas är dock en redogörelse över långtidseffekten av att man börjar skjuta på 
sin besiktning. 

Vidare hävdar Transportstyrelsen att ”ett antal” fordonsägare kommer kontrollera sina 
personbilar ändå, även om besiktningsterminen tas bort, för att kontrollera säkerhet efter 
reparation eller liknande. Den statistik som finns tillgänglig ger inget som helst stöd för detta 
påstående. Bland de fordon som idag besiktas vartannat år är det nästan inget eller ytterst få 
som genomgår ett ytterligare test mellan besiktningarna. Allt talar dessutom för att de 
bilägare som är så ordentliga att de besiktigar sina fordon frivilligt på detta sätt också är de 
som behöver besiktningarna minst. 
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Övergångsregler 
6. Överväganden och förslag - 6.1 Direktiv 2014/45/EU – 6.1.11 Övergångsregler 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning föreslår att 3-2-1-modellen bibehålls men att 
slutsifferstyrningen avskaffas. Slutsifferstyrning bör ersättas med datumstyrning, det vill säga 
att sista tillåtna datum för nästkommande besiktning beror på datum för närmast 
föregående besiktning. De nya reglerna, med datum- istället för slutsifferstyrning, skulle 
kunna börja tillämpas enkelt och snabbt när den nya förordningen börjar gälla.  

De föreslagna komplicerade övergångsreglerna, som innebär olägenheter för 
besiktningsföretag, verkstäder och bilägare, skulle då i praktiken inte behövas. Det skulle 
heller inte uppstå en ojämnhet i beläggning mellan åren. Skulle en förändring av 
besiktningsintervallerna faktiskt genomföras är SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning 
angelägna om att medverka till fungerande övergångsregler. 

Alternativa lösningar 
7. Konsekvenser - 7.4 Vilka möjliga lösningar finns? 

Transportstyrelsen menar i utredningen att de föreslår en lösning som liknar direktivets 
minimikrav, men att det också skulle gå att ha strängare krav, som liknar dagens regler, och 
behålla slutsifferstyrning och besiktningsterminer. Dock framgår det inte så tydligt som det 
borde att Sverige, endast genom att ta bort slutsifferstyrningen, enkelt skulle kunna uppnå 
EU-kraven. Samtidigt skulle en sådan lösning innebära att arbetet med att förverkliga 
Nollvisionen kan fortsätta. 

Att bevara 3-2-1-modellen skulle, jämfört med EU:s minikrav, spara kostnader, men också 
stärka arbetet med Nollvisionen, öka trafiksäkerheten, minska negativ miljöpåverkan samt 
bibehålla tillgängligheten för bilägare i hela landet. Sverige ska fortsätta ligga i framkant och 
inte minska ambitionerna för besiktningarna. En utglesning av besiktningsintervaller väntas 
påverka fordonsägarens ekonomi negativt ur ett livscykelperspektiv. Riskerna leder sannolikt 
till högre försäkringspremier, längre resor till besiktningsstationerna, högre priser för 
besiktning samt ökade kostnader för att reparera fel som inte upptäcks i tid. 

Konsekvenser för bilbesiktningsaktörerna 
7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.1 Besiktningsorganen 

Transportstyrelsen föreslår att personbilar och lätta lastbilar får ändrad inställelse i enlighet 
med 4-2-2-2-modellen. SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning avstyrker detta förslag. 
Utredningen redovisar inte de samhällskostnader som följer av skador vid ökat antal olyckor. 
En bedömning motsvarande den som är gjord för A-traktorer i kap 5.1.4. bör göras. Den 
momsförlust på 133 miljoner kronor, som redovisas i tabell 7.5.8 för samtliga förslag, täcker i 
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princip endast momsförluster kopplade till besiktningsavgifter för personbilar och lätta 
lastbilar, samt borttagning av besiktning av lätta släp (kategori O1).  

Blir förslaget verklighet kommer 985 000 bilar som efterkontrolleras hos besiktningsorgan, 
samt cirka 200 000 fordon där brister blivit reparerade och godkända av ackrediterade 
verkstäder, att köra på vägarna med fel som inte upptäcks i tid12. Dessutom tillkommer 
fordon med brister som inte förelades om efterkontroll. Detta får negativa konsekvenser för 
miljön, trafiksäkerheten och möjligheterna att nå Nollvisionen. 

Transportstyrelsen skriver vidare att det är svårt att bedöma hur förslaget kommer påverka 
antalet besiktningsstationer och därmed tillgängligheten i landet. Flera besiktningsföretag 
har investerat stora summor i att analysera marknaden och etablera stationer i hela landet. 
Om förslaget verkställs kommer de allra flesta pågående och framtida etableringar sannolikt 
inte genomföras, vilket i hög utsträckning kommer att drabba arbetstillfällen samt såväl 
service som tillgänglighet på landsbygden. 

Konsekvenser för konsumenterna 
7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.2 Konsumenter 

Transportstyrelsen hävdar att en utglesningsreform skulle innebära en besparing för 
fordonsägarna motsvarande cirka 861 miljoner kronor per år (inklusive moms), baserat på 
2014 års prisnivå, när inställelsereglerna trätt i kraft fullt ut år 2022. 

Utredarna tar dock enbart upp den direkta kostnadsbesparingen för en utebliven årlig 
besiktning. Det är förvånande att Transportstyrelsen inte gjort en bredare analys än så. Det 
finns flera risker med utglesningsförslaget ur ett konsumentperspektiv. Branschen kommer 
tvingas reglera för inkomstbortfallet, genom prishöjningar och/eller genom minskad 
tillgänglighet, då flera stationer, framförallt i landsbygdsorter, kommer läggas ner. Hela den 
kostnadsbesparing som Transportstyrelsen räknar med kan då sjunka till noll eller till och 
med bli en minuspost. Läggs stationer ner ökar också den genomsnittliga tiden för att ta sig 
till besiktningen, kanske så pass mycket att man får ta ledigt från jobbet. Fler följdfel kan 
också innebära allvarliga fel, med höga reparationskostnader som följd. Förutom detta kan 
konsumenterna vänta sig högre omkostnader för att äga bil, exempelvis genom höjda 
försäkringspremier. 

På sidan 84 i utredningen skriver Transportstyrelsen att fordonsägare, enligt myndighetens 
egen uppskattning, i genomsnitt har ungefär tio kilometer till närmaste 
kontrollbesiktningsstation. Om antalet besiktningsstationer skulle minska med 40 %, vilken 

                                                           
12 Se Transportstyrelsens utredning, sidan 95, samt 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-

2014.pdf 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-2014.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-2014.pdf
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kan bli konsekvensen om intervallerna glesas ut, kommer detta avstånd påverkas. Till detta 
tillkommer också att etablerandet av nya stationer kommer avstanna. Innan omregleringen 
av bilbesiktningsmarknaden, det vill säga när det fortfarande rådde statligt monopol, 
beräknades 90 % av kunderna ha upp till 30 kilometer till närmaste station. Denna sträcka 
kommer bli ännu längre om antalet stationer försvinner, vilket särskilt kommer drabba 
boende på glesbygden. Detta skulle innebära negativa konsekvenser för miljön och även i 
form av förlorad arbetsinkomst och liknande. Därmed kan man inte tillgodoräkna sig vare sig 
den miljövinst som Transportstyrelsen räknar med i utredningen eller de 
kostnadsminskningar de kalkylerar. 

Konsekvenser för övriga företag 
7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.4 Övriga företag 

Transportstyrelsen skriver att omsättningen inte torde påverkas för de företag som servar 
och reparerar fordon, om besiktningsintervallerna glesas ut. SWETIC - Sektion 
Fordonsbesiktning delar inte den bedömningen. Det är tvärtom rimligt att anta att såväl 
reparationer som förebyggande underhåll av äldre fordon oftast uteblir det år som fordonet 
inte ska besiktas. Detta beläggs också av forskare i bland annat Tyskland och 
Storbritannien13. Detta har även verkstadsindustrin och andra aktörer varnat för. Den 
analysen borde ingå i Transportstyrelsens analys av konsekvenser för övriga företag. 

  

                                                           
13 http://www.cita-vehicleinspection.org/LinkClick.aspx?fileticket=cvlmySXDy6A%3D&tabid=123  

http://www.cita-vehicleinspection.org/LinkClick.aspx?fileticket=cvlmySXDy6A%3D&tabid=123
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Konsekvenser för statens finanser 
7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.5 Statens finanser 

Förslaget kommer att leda till minskade skatteintäkter, utan att spara in på några offentliga 
kostnader. Dessutom riskerar förslaget leda till ökade offentliga kostnader inom flera 
områden. De viktigaste aspekterna områdena beskrivs nedan. 

Förslaget skulle leda till minskade skatteintäkter från moms och arbetsgivaravgifter. Utöver 
momsförlust på 133 miljoner kronor från besiktningsaktörerna måste tillfogas momsbortfall 
för uteblivna intäkter för fordonsverkstäderna, som enligt försiktiga beräkningar från 
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SVFV) torde omfatta minst 40 miljoner kronor 
ytterligare. I utredningen redovisas att cirka 760 besiktningstekniker får sägas upp, men 
bortfall av arbetsgivaravgift (motsvarande ungefär 6 miljoner kronor) nämns ej. Utredningen 
beaktar inte heller en minskning av antalet anställda på fordonsverkstäderna.  Värdet på 
statens bolag skulle också sjunka liksom bolagsskatten. 

Förslaget kommer inte leda till minskade kostnader, helt enkelt eftersom staten inte 
bekostar någon del av besiktningsverksamheten. Själva besiktningsavgiften betalas av 
fordonsägarna. Besiktningsföretagen står för alla kostnader relaterade till 
besiktningsstationerna, såsom utrustning, bemanning och utbildning. Besiktningsföretagen 
står också för kostnader för myndigheternas tillsynsverksamhet.  

Så som vi tidigare pekat på är de regionala konsekvenserna av förslaget extra svåra för både 
enskild personer och näringsidkare då färre besiktningskontroller leder till färre stationer. En 
långsiktig förutsättning för att det ska vara möjligt att idka näringsverksamhet runt om i vårt 
land är bland annat närheten till privat och offentlig service. Redan idag får staten via riktade 
upphandlingar med statsbidrag vara en garant för olika former av service. Sedan några år 
tillbaka finns en avreglerad och fungerande marknad för bilbesiktningar som också är 
rikstäckande. Det kommer inte längre vara möjligt om Transportstyrelsens förslag med 
utglesning av kontroller genomförs. Med färre stationer, och därmed sämre service, kommer 
snarare ökade kostnader för staten genom krav på ytterligare upphandlingar av service i 
glesbygd. 

En eventuell utglesning medför däremot risk för ökade offentliga kostnader eftersom 
förslaget väntas leda till fler trafikolyckor, och därmed ökad belastning på räddningstjänst 
och sjukvård, ökad miljöförstöring samt, speciellt på landsbygden, ökad arbetslöshet vid 
utslagning av besiktningsstationer och verkstäder.  
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Konsekvenser för samhället i övrigt 
7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.6 Samhället i övrigt 

Transportstyrelsen konstaterar att det är ”oerhört svårt” att uppskatta hur stor påverkan en 
utglesning av kontrollbesiktning av lätta fordon har på trafiksäkerheten. Man gör vissa 
antaganden om ökat antal trafikolyckor och svåra personskador, utan att nämna eller 
förhålla sig till den svenska statens åtaganden och ambitioner med Nollvisionen. 

Den uträkning som Transportstyrelsen gör över minskad miljöpåverkan baserar sig på att alla 
nu existerande stationer ska finnas kvar, trots att en utglesningsreform skulle leda till kraftigt 
minskad efterfrågan. Man säger också (överst på sidan 145) att miljökonsekvenserna blir ”0”, 
men i tabellen på sidan 146 säger man att påverkan blir positiv för miljön. 

Till de samhällsekonomiska kalkylerna bör man även tillföra parametrar såsom stillestånd, 
trafikköer (framförallt i storstäderna) på grund av haverier, exempelvis punkteringar, och till 
detta hörande samhällskostnader som uppstår när arbetstagare och näringsidkare blir 
försenade i sina resor. Kalkylerna bör även räkna in påverkan för näringsidkare på 
landsbygden, då stationsnedläggningar medför längre restider och högre kostnader för 
näringsidkaren 

På sin hemsida skriver Trafikverket att ”[s]enaste årens trend med minskade utsläpp av 
koldioxid från vägtrafiken verkar nu vara bruten” samt vidare att ”[o]rsaken till trendbrottet 
är den ökande trafiken samt att energieffektiviseringen och ökningen av andelen förnybar 
energi inte sker i tillräckligt snabb takt för att kompensera för trafikökningen”14. Det är 
därmed viktigt att utsläppen från de enskilda fordonen också minskar, för att vi ska nå 
utsläppsmålen. För att inte försvaga kontrollerna av svenska bilars utsläpp bör 
besiktningsintervallerna därmed inte glesas ut.  

Samhällsekonomiska konsekvenser 

7. Konsekvenser - 7.5 Samhällsekonomisk analys - 7.5.8 Sammanställning av de 
samhällsekonomiska konsekvenserna 

SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning ifrågasätter Transportstyrelsens påstående att 
trafiksäkerheten kan komma att öka, samt att miljön skulle förbättras, om utglesnings-
förslaget blev verklighet. Att halvera antalet besiktningar för bilar äldre än fem år torde 
innebära ökad olycksrisk och ökad miljöpåverkan. Dessutom beräknar man inte 
samhällskostnaderna för den verkstadspersonal som kommer stå utan jobb. Längre resor till 
besiktningen kommer innebära ökade kostnader om glesbygdsstationer läggs ned. 

                                                           
14 http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/klimatbarometer/ 

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/klimatbarometer/

