
 

1

 

Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);

 

utfärdad den 23 september 1999.

Regeringen föreskriver att 77 § fordonskungörelsen (1972:595)
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 skall ha
följande lydelse.
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I fråga om annat registrerat fordon än som avses i 75 § skall kontroll-
besiktning ske enligt följande. 

1. Bil med en totalvikt av högst 3,5 ton skall inställas för kontrollbesikt-
ning 

första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelse-
månad infaller 34 månader efter den månad bilen första gången togs i bruk,
om inte inställelsemånaden infaller inom sex månader från den månad for-
donet har godkänts vid en fullständig registreringsbesiktning, 

andra gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller
två år efter föregående inställelsemånad och därefter årligen under den för
fordonet gällande inställelseterminen.

2. Bil och bildragen släpvagn med en totalvikt över 3,5 ton skall inställas
för kontrollbesiktning 

första gången senast ett år efter den månad fordonet första gången togs i
bruk och därefter senast ett år efter den månad under vilken föregående full-
ständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. 

3. Bildragen släpvagn med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcykel
skall inställas för kontrollbesiktning 

första gången senast två år efter den månad fordonet första gången togs i
bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken föregående full-
ständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Om mer än tio år
har förflutit sedan fordonet första gången togs i bruk, skall dock fordonet in-
ställas senast ett år efter den månad under vilken en sådan besiktning utför-
des. 

4. Motorredskap klass I samt av sådana fordon dragna släpvagnar skall in-
ställas till kontrollbesiktning senast tre år efter den månad fordonet första
gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken
föregående fullständiga kontroll eller registreringsbesiktning utfördes. Kon-
trollbesiktning av motorredskap klass I bör ske i samband med annan obliga-
torisk kontroll. 
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Senaste lydelse 1997:695.
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1999.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN

Åsa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)


