NYHETER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN

Nya besiktningsregler

börjar gälla den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största
förändringen är att den fasta besiktningsperioden på
fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.
De nya reglerna innebär att alla fordon med en totalvikt
av högst 3,5 ton, det vill säga personbil, lätt lastbil och lätt
buss, besiktas
Ò första gången senast 3 år efter den månad då fordonet
togs i trafik första gången.
Ò andra gången senast 2 år efter den månad då fordo-		
nets föregående kontrollbesiktning utfördes.
Därefter ska ditt fordon besiktas senast 14 månader efter
den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning
utfördes.

Ha koll på datum för nästa besiktning
Du bör vara uppmärksam på att datumet för nästa kontrollbesiktning på ditt senaste besiktningsprotokoll kanske inte stämmer. Inställelsedatumet är baserat på nuvarande regler med fasta besiktningsperioder och de gäller
fram till att de nya reglerna träder ikraft, den 20 maj
2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
transportstyrelsen.se/fordonsbesiktning

Fordonets nya inställelsedatum beror på när du besiktade
ditt fordon förra gången. Exempel:
Ò Ett fordon som togs i trafik första gången i maj 2015
ska besiktas senast den 31 maj 2018.
Ò Ett fordon som genomgick sin första besiktning i september 2016 ska besiktas för andra gången senast den
30 september 2018.
Ò Ett fordon som ska besiktas årligen och som besiktades i juni 2017 ska besiktas nästa gång senast den 31 		
augusti 2018.

Vi anpassar våra it-system för att
senare kunna besvara dina frågor
Nu börjar vi arbetet med att anpassa våra it-system till de
nya reglerna och därför kan vi i dagsläget inte besvara frågor om hur de nya besiktningsreglerna kommer att påverka just ditt eller dina fordon. Det kommer vi att kunna
göra senare, i god tid innan de nya reglerna träder ikraft.
Till dess kan du läsa mer på transportstyrelsen.se/fordonsbesiktning

