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statsrådet chefenochTill
kommunikationsdepartementetför

direktiv förhösten 1991 översynutarbetade underKommunikationsdepartementet en
gällerASB detSvensk Bilprovning har närABmonopoldet somav

statsrådet MatsbemyndigadeRegeringenvägtrafikfordon.kontrollbesiktning av
med uppdrag lämnasärskild utredare atttillkalladecember 1991Odell den 19 att en

sakkunniga,beslutaavskaffasASBs monopol skall kunna samt attförslag hur om
utredaren.biträde tilloch annatexperter

Ag. Förgeneraldirektören Larsfebruari 1992förordnades den 3Till utredare
SvenskABUtredning avvecklingkommittédirektivenutredningen gäller avom

monopol K dir. 19922.Bilprovnings

Björklund,avdelningschefen Perknötstill utredningenSom experter
SWEDAC,Gustavsson,avdelningsdirektören KentTrafiksäkerhetsverket,

kornmunikationsdepartementet,Carina Norgrendepartementssekreteraren
näringsdepartementetSven Nyström, samtkammarrättsaccessorn

AB Svensk Bilprovning.Rune Wiklund,produktionschefen

utredningssekreterare.Eriksson har varitdr Lars TorstenEkon

slutfört denskall uppdraget senastEnligt direktiven vara
beskrivning, analys ochglädjen överlämna1992. Vi har därför att1 november

tidpunkten.förslag vid den utsatta

1992Stockholm i oktober

Lars Ag
Torsten ErikssonLars
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UTREDNINGSUPPDRAGET1

Sverigeiskermotorfordonbesiktningperiodiskhur avredovisarutredningDenna
förunderlagattEES-området. Avsikten är gesärskilt inomländer,några andraoch i

ochkontrollbesiktningförorganisationsformerolikaieffektivitetenbedömning aven
tillanpassninggenerell mermedsambandstår ibudstill enalternativvilka som

periodiskadenförformersökaattinriktningen äreuropeiskaenhetliga, normer.
mellan,väljaalternativ attfleraharkonsumentendärbilarkontrollbesiktningen av

derasunderbilarbesiktningkonkurrensutsatt avövergång tilldvs enen
användningstid.

Direktiv1.1

på periodiskmonopolår 1965 haftsedanASBBilprovningSvenskABSverige harl
med dennaSyftetsläpvagnar.ochmotorfordonregistreradekontrollbesiktning av

deförredogöraoch attupplösasmonopol kandettahurutredning är att se
få.tänkaskanförändringdennakonsekvenser

-12-1991fastställderegeringendirektivi detill denna översynTvå huvudskäl anges
medelgrundläggandeettkonkurrensanvändaregeringen somvillförstadet19. För

attandradetFöravseenden. manmenari olikasamhälleteffektiviseraför att
ekonomiskteuropeisktskapa ettför attarbetetdeltagande iSveriges

offentligaolika engagemang,översynEES kräversamarbetsområde aven
provninghurharmoniseringsöker avinnebär attEES-avtalet enmaneftersom a

system,öppnamothärfinnsallmän strävanEnprodukter.olikakontroll skeroch av
möjligt.utsträckningså storkonkurrenstryck i somförverksamhetutsättadvs att

särskiltdirektivregeringensenligtskallUtredningen

dåföljdenblirmiljö,ochtrafiksäkerhet somföreffekter,vilkaredovisa a- därvidoch vägaavmonopoliserasvägtrafikfordonkontrollbesiktningen av
EG,medlemsituation avSveriges ensom



upprätthållas framtidaglesbygd iservicenivå iskallskälighurredovisa enen-
nödvändiga.blidärvid kanregeländringaroch vilkakontrollbesiktningperiodisk som

rörandeutvecklingforskning ochmedarbetekvalificeratbeskriva hur ett-
framtiden,säkerställas iskall kunnaavgasemissioner m.m.

avreglering liknandegjortstidigareerfarenheterredovisa vilka avavsom-
lösningar förländers olikaandrabelysaandra länder samtprovningsverksamhet i

besiktningsverksamhetuppbyggande av

integritetsfrågor säkerställas i framtidakanochopartiskhetbelysa hur en-
besiktningsverksamhet

konsumentperspektiv,kontrollbesiktningen ettavmonopoliseringbeskriva uraven-
tilloch närhetenprisutvecklingen framöverbedömningbl.a. aven

ikontroll kvalitetentillfredsställandekontrollbesiktningsstation hursamt aven
skall kunna garanteras,besiktningarutförda

certifiering inomprovning ochföreuropeiska formernadeutvecklingenbeakta av-
fordonsområdet,

såvälåtgärder förföreslagnautredarensekonomiska konsekvensernadebelysa av-
och samhället,enskilda, företag, staten

ASB,innebär förvad avmonopoliseringredovisa en-

författningsändringar.förslag tillredovisa-

statligaför allagång tilläggsdirektiv presenteratsutredningens harUnder
regionalaskall tillsärskild hänsynföreskriver taskommittéer. Dessa att

199250.framlagda dir.förslagkonsekvenser av

EES-propositionen,månad den s.k.presenterade regeringenmajUnder vars
utredningen.innehåll tagit underjag därför del av

ordning och harpå parallellt i särskildFrågan harfordonskontroll utrettsvägom
framgår jag varit iSom hararbete. textenvarit fokuserad i dettadärför inte av



1992.septemberipresenteradesslutligenutredning,dennamedkontakt som
StatensprivatiseringochEG-anpassning avutredningengällerDetsamma om

presenterades199274,SOUmaskinprovningar somStatensochprovningsanstalt
år.augustii samma

heltASBsvolymmässigt ärkontrollbesiktningenÄven periodiskadenom
uppgifter, texandraASB harihåg ävenattmåste kommatjänstdominerande man

på Sverigeställasattkommervilka kravredovisabör somJag äventypbesiktning.
förreglerförändradeuppstå följdtillförväntaskan aveffektervilkaoch som

Europasamarbetet.medsambandiregistreringsbesiktningochtypbesiktning

på frågor Maspektervissahand omsig i förstadirektiv inriktarUtredningens
långsiktigtsäkerställavalfrihet ochskapaför attbör skekontrollbesiktningperiodisk

ingå ibörfrågor ggindirektendastde somomtarDäremot uppeffektivitet.
harJagske.behöverfordonolikabesiktning typerofta avoch hurkontrollen avsom

frågorockså vidareoförhindrad taatt omemellertid varit upp
ingår ideockså utnyttjat, eftersomjagmöjlighetbesiktningsverksamheten, somen

marknadsvillkor.lönsamhetsstyrda företags

organisationerochmyndighetersamråda demed somjagbördirektivenEnligt
ocksåingår fackligadeHäriförslagen.eller berörsmedarbetar av

samrådSådant har skett.huvudorganisationerna.

arbeteförstås utfört dettainteharjagpraktikenIenmansutredning.Detta är en
ochfrån rad experterbedömningarochfaktatagit enemotutanensam,

TorstenLarsekonomenutredningen,förHuvudsekreterarenpartsintressenter.
ställningstaganden.till minaunderlagetförsjälvständigt svaratharEriksson,

1992.novembertill den 1slutförtdirektivenenligtUppdraget är

utredningsarbetetUnderlag för1.2

harmiljösyften. Detochtrafiksäkerhets-alltframförharfordonKontrollbesiktning av
görorganisationerhosfinnssynpunkterde somdelviktigt tavarit attdärför somav

motorbranschensbiltillverkare,bilserviceföretag,fält,dessa texarbete inom
konsumentverket,konkurrensverk,pris- ochStatenskonsumentföreträdare,



gällerDetta1.bilagavidarebensinbolag seochförsäkrings-samtmiljöintressen
verksamhetASBsdetDels somärASB.BilprovningSvenskABnaturligtvis även
samladASB fördelsutredningen, enpåverkas svararomedelbartmest av

samladoch1965sedanbesiktningsverksamheten enkringfaktadokumentation av
ASBsrapporterandraantalett ombesiktningsområdet. finnsDetinomkompetens

19881479DnrgranskningRiksrevisionsverketsresultatbl.a.verksamhet, avsom
ASBs1980-talet samti slutetomorganisationASBs avkonsultvärderingarsamt av

kundrelationer.

fått uppgifterharoch jag omutvecklingeninternationelladenDirektiven betonar
ClTA,.samarbetsorganisationencentraladenländerandraförhållanden i genoma

ikontrollbesiktningutförföretagbyterCITAGenom sommedverkar.ASBvilkeni
ochmetod-arbetsorganisation,utveckling,tekniskkringerfarenheterländerolika

frågor rörirekommendationerockså somutarbetarutrustningsfrågor. Man
EG-vidbesökdelsuppgifterdessakompletterat genomharJagfordonskontrollen.
attdelsdär,görsöverväganden genomdediskutera som nuför attkommissionen

lländer.europeiskanågraierfarenheterdelpå sätt taannatochbesöka av
Ibesiktningsföretag.konkurrerandefristående,harBelgienochTyskland man

utförakandessutomföretagkonkurrerandehar somEnglandHolland och man
överlåtelsebesiktningfrånövergått kjustharFrankrike slreparationsarbeten. man

varitharerfarenheterDessakontrollbesiktningen.periodiskkonkurrensutsatttill
isamverkaninternationellfunnitserfarenheterde avliksomvärdefulla, som

finnstrafikfordonkontrollbesiktningförEuropareglerna avexpertgrupp.utredningens
förminikravgemenskapens77143EECEG-direktivet angeri sombeskrivna

fordonskontroll.periodiskperiodicitet förinnehåll och

propositioner,ochutredningaraktuellahaft flerajaghararbetetunderlag förSom
Statensbilarkontrollbesiktningårligmedverksamheten avberörtdirektsom

denförkonskevensereuropaharmoniseringensgranskatprovningsanstalt har
199033,RAPPORTSPkontrollverksamhetenobligatoriska

199179,SOUbetänkandeettpresenteratharTrafiksäkerhetsutredningen
fordonskontrollleffektenundersöktTøl harNorgei avinstituttTransportokonomisk

IVL iluftvårdsforskningochför vatten-Institutettrafiken,ipå olycksfrekvensen
fordonsenskildaundersökningmätteknik för avhar testatGöteborg ny

propositionipå näringspolitlkensinangivitharregeringenavgasutsläpp, syn
19919269.propositionpå iprivatiseringsin19919238 samt19909187 och syn



särskiljtintehar jagregistreringsbesiktning somtypbesiktning ochFrågor om
besiktningsfrågor.övrigaannorlunda änprincipiellt

frågan hurför justfå uttryckkritiskagång funnit ytterstutredningensunderJag
frånkommitKritiken harmening.sker i snävarekontrollbesktning merperiodisk

frånASB konsumenter.till änkonkurrenterpotentiella

uppläggningBetänkandets1.3

fordon ochbesiktningenperiodiskamed densyftetjag avkapitel beskriverl nästa
ABjag förredogörDärefterdenna.tänkta styraattregler äroch dedet system som

fått förASBeftersomutveckling,verksamhet ochASB ansvarBilprovningsSvensk
Sverige.ibesiktningengenomförandetpraktiskadet av

utgått från dominerandejag treproblemanalysen harochresultat-I
samhälls- ochsärskiltutpekarDirektivenintressentperspektiv.

underjag funnitproducentintressemedan det storakonsumentintressena,
också tydliggjort detta.därför härJag hardirektivtexten.lyfts fram iutredningen inte

både ackrediteringharmoniseringefterinternationella avsträvanDen av
motiv tillcentraltangivits ettbesiktning harförformernakontrollorgan och somav

därför förbilbesiktningen. Jag redogöravmonopoliseringönskanregeringens avom
ibesiktningförformernabeskrivningöversiktliginnehållet regler,dessa göri aven

från systemlösningar.olikanågra erfarenheterutländskabeskriverolika länder samt
övergångfrånnågra erfarenheterdirektafinnavarit möjligtinte atthar detDäremot

områdepå tilldettai Sverigemyndighetsutövning harfrån enden typ av
verksamhet.konkurrensutsatt

ochbesiktasför vadminimireglerbilbesiktningperiodisk ärförEuropareglerna som
För minaska ske.besiktningenför hurformernainteofta. De bestämmerhur
behövt beröradärförgå jagtill, harbesiktning kanperiodiskhuröverväganden om

frågan nuvarandedenbesiktning och prövatpå behovetaspektervissa omav
hallbilar ibesiktningsärskiltDettautvecklingsmöjligheter. avorganisationens som

förmån förtillminskad betydelsefå relativt settkommersannolikt attframöver en
också tänka sigHär kaninspektion.flygandei trafik s kbilar manbesiktning av

överlåtelse begagnadevidobligatorisk besiktningbesiktningsformer, tex avandra



iingår hellerinteinnehåll frekvensochbesiktningensFrågorfordon. om
berörakortnödvändigt attändå detsettjag hardirektiv. somutredningens men

helhetsperspektiviförslag ettolikabehövapå kandels att seberor -Detdessa. man
frågorpå dessadels attsystemuppbyggnadlångsiktiggällerdet avminst närinte -

intresseradeför företagetableringsvillkor avbetydelsedirekthar som
iprövasattkommerfordonensigföreställa attbesiktningsmarknaden. Man kan t ex

vidfordonets statusregistreraspå uppgifterde omberoendeutsträckning somolika
alternativaochtillverkaransvarmellanavvägningenochbesiktningstillfälle attvarje

tydertutvecklingentekniskaDenframtiden.annorlunda iblikanbesiktningsformer
med storafordonidentifierakunnaatteffektivt kommerpå mycketatt manex

besiktningtilldessakallasärskiltmöjligt attdetvilket görtrafiken,imiljöstörningar
periodicitet.identiskmedfordonallakontrollallmänhaistället för att aven

kandessakonsekvenseroch deförslagminajagtvå presenteraravsnittensistadeI
få avseenden.i olikatänkas

definitionerochFörkortningar

ochprovnings-Eftersomfackuttryck.område radfinnsteknisktvarjeInom en
dels utsättssamarbete,europeisktutvecklas i ettdelskontrollområdet dessutom nu

Flerabegrepp,radpreciserasochintroduceras nyakvalitetsarbete, enökatför ett
förovanligamånga säkerligenoch är eninnebördstabiliseradfåttintehar en

Är detbesiktningochpå provningskillnadfördetVad tpublik. ärbredare ex
gångermånga iharkontrollbesiktning Jagbesiktning ochnågon skillnad mellan

förmodligenanvändningstriktnärbegreppetdet förrabetänkande använt endetta
denförläsningenonödani tyngainteför attgjorthar jagDetdetkrävaskulle senare.

ändå innebördenfackområdet tordetillhörfackområdet. För dentillhörinte somsom
klar.skillnadenoch vara

innehållbegreppsmässigaoch dess meraord varamellanskillnad ettIbland kan
övergången till termenfunnitgång jag attharutredningenssvårsmält. Under

nöja sigförmodligenskullesvårigheter. De flestasådanainneburitackreditering
ackrediteringinnebärstrikt meningIauktorisation.ordetvardagligamed det mer

mångaförbesvärligt begreppÄven etttroligen ärdetnågotnågot och nytt. ommer
jageftersomanvända detta,genomgående försökaändå valt attjagläsare, har
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radinomoftareallt enanvändasattkommerbegreppett nusomdet ärattbedömt
områden.

intekanskejagatttrotsflertalet,förläsningenunderlättaåtminstoneattl hopp om
specialister,allafördefinitionengodkändaofficiellt,slutligadenfunnitalltid ha

fördel imedterminologi skerstudierYtterligare avordlista.härjagpresenterar en
9000-ISO45000-EN respstudieroch av1991921170 genompropositionenEES

serierna.

etterkännandeformellt avAckreditering utföraattkompetensorgans
provning,specificerad

ellercertifiering
45000-serienENbesiktning

kravenuppfyllaansessomorganAnmält organ n0tifiedseOOO-serien45ENi
body

BilprovningSvenskAktiebolagetASB

produktsundersökning enavBesiktning
tjänsterfunktioner,utformning,

förhållande tilldyl io
standardsspecificerade

produktsfastställande enavCertifiering
godkännandestatus

kolmonoxidCO

koldioxidC02

ellerproduktsbedömning enavassessmentConformity medöverensstämmelsetjänsts
standardsgivna

någonuttalande somett avofDecaration
attpå eneget angeransvarconformity

ellertjänstprodukt, process
angivnamedöverensstämmer

standards

förstandardserieeuropeisk45000EN
kvalitetsnormering



påFordon anordning band, medarhjul,
eller liknande inrättadärsom

pá påfärd marken och löper
skenor. Fordon indelas i motor-
drivna fordon, släpfordon,
terrängsläp, efterfordon, sid-

cyklar, hästfordon ochvagnar,
övriga fordon

HC kolväten

ISO 9000 internationellt standardi-
sering för kvalitetssystem

IVL institutet för Vatten- och
Luftvárdsforskning

Kontroll undersökning för fastställaatt
obejkt fyller givna fordingarom

på eller flera egenskaperen
SS 02 01 01

Kontrobesiktning besiktning enl. 74 § fordonskun-
görelsen kraven enl. 13 a§samt
taxameter SFS 1972595

Kvalitetssystem organisatorisk struktur, ansvar,
rutiner, ochprocesser resurser
för ledaatt och verksamhetstyra

påmed avseende kvalitet

Kvalitetssäkring alla planerade och systematiska
åtgärder nödvändiga för att ge
tillräcklig tilltro till att en
produkt kommer uppfylla givnaatt

påkrav kvalitet

M Motormännens Riksförbund

MRF Motorbranschens Riksförbund

fårNotitied body certifieringsorgan som
delta i kontrollprocedurer. Det

medlemslandet iär utsett av som
sin har anmält certifierings-tur

EG-kommissionentillorganet

14



bestämmaförundersökning att enProvning
hosegenskaperfleraeller

ellertjänstprodukt, process
specificeratenligt ett

förfarande ett

teknisk ackre-förStyrelsenSWEDAC
ditering

TrafiksäkerhetsverketTSV

eller fleraprovning ettTypprovning av
produkt,vissexemplar somav

förunderlagtillsyftar att ge
egenskaperbedömning typensav

vissgodkännandegenerelltTypgodkánnande av en
eller metod,utförandeprodukt,
myndighetbehörigutfärdat av

särskild ordning utsettieller
annat organ

uoberoendeeller avTredjepartsorgan organperson
frågadeninblandade parter somm a p

behandlas





SVERIGEFORDON IKONTROLLBESIKTNING AVPERIODISK2

periodiskadenuppläggningbakgrund ochkorthetbeskriver iavsnitt avDetta
Sverige.itrafikfordonbesiktningen av

syftenBesiktningens2.1

säkerhetsskälundersöka detÅr kommitté för attstatlig1960 tillsattes om aven
Ar införaattbeslutade riksdagen1963bilar.kontrollåterkommandebehövdes aven

Sverige,idå personbilar1,6 miljonerår fanns1965. Detsådan kontroll cao men
Ar biltätheteninnevånare. 1991bilinnehav varsvarade ettvilket mot sexperav en

innevånare.tvåbilungefär peren

pekadekontrollbesiktning,periodiskinförandetföregickutredningarDe av ensom
svåra trafikolyckor.antaletminskamedel för attverksamtpå borde ettdenatt vara

direktahade sintrafikolyckornaÄven liten delansågs relativtdet somavenvaraom
ansåg periodiskatt5-10 %,fordonenhostekniska bristerorsak i enman

förväsentligaärpå och komponenterinriktning systemmedfordonskontroll som
besiktningperiodiskåtgärd. fannsI Nordeneffektivskulletrafiksäkerheten vara en

Finland.isedan tidigare

på fordonensinriktadekontrollerÅr omfattabesiktningen till att även1970 utökades
CO-haltengjordes kontrollbilarnabensindrivnaFör demijöegenskaper. av

justeradeshalterhade för högatomgång. bilarDevidkolmonoxid i somavgaserna
justerbara.enkeltdeförutsatt attkontrollen,samband meddirekt i var

Maniföremål kontroll röktäthetenförblevmed dieselmotorer avgaserna.Bilar aven
försvårai syfte attinsprutningspumparnapå plomberinginförde kraväven av

direktaMöjligheten att göraacceptabla värden.inställning gettdenändring somav
från verkstäderna.kritikemellertid efterupphördejusteringar

Aråren. 1988 infördesde senasteytterligare underutökatsMiljökontrollen har
Ar kontrollenstartade1989CO-halten.förgränsvärdendifferentierade av

Från år 1991 haravgasrenande system.bilarnasEGR m ikomponenter m .



vidkolvätenHCsåväl COmätningomfattatill somutökats attkontrollen av
katalysator.medtomgång bilarför

syftarbrukitid bilden ärunderkontrollbesiktningÅterkommande besiktning en
ochomfattningBesiktningensmiljöskador.ocholycksriskerminskasålunda till att

personbilar, tungafordontillmed hänsyn typhuvudsakivarierar avfrekvens
ålder.fordonetsosv samtlastbilar

besiktningåterkommanderegler förGällande2.2

uppfyllerfordonensäkerställa attförde facto attoch tillämpaskanmetoderOlika
skaförstaFör detmiljösynvinkel.ochnivån säkerhets-tekniskaföreskrivnaden ur

typbesiktningantingeni bruk,deinnan tasgodkännas genomvägfordonalla nya
kontrollerar attdettaGenomregistreringsbesiktning. manindividuelleller

detuppfyllda. Förprestandaoch ärutformningpå produktensgrundläggande krav
Det skerbrukas.detden tidunderkontrollerastillförlitlighetfordonetsskaandra

trafiksäkerhetsdetaljer,vägkontrollerinspektion menflygandek avdelvis genom s
ändamåleti förvilkenkontrollbesiktningen, ägerårligaden rumalltframför genom

hallar.utrustadesärskilt

omfattadeåretgång ochfrån början o m1gjordesbrukfordon i omenBesiktning av
Arår. 1970äldre än tresläpvagnarochmotorfordonregistrerade varsom1967 alla

årtvå äldre..ellerfordontillkontrollskyldighetenutvidga varsomriksdagen attbeslöt
bussaroch lättalastbilarlättapersonbilar, obesiktningenomfattar1992Sedan av

skerbesiktningenandrai bruk. Dentagitsfordonetåret det attefterandradetm
årlig besiktning.två år. skerDärefterytterligareefter en

året sedanochdet andrabesiktning efterskersläpoch lättamotorcyklarFör
3,5fordonårligen. Förår tungaoch däreftertioår fordonen ärtill dessvartannat

fordonetår efter det attettbesiktning senastsig förinställaskagäller, attton man
hyrbilartaxi,yrkesfordon tår. lättaKategorinvarjeoch därefter exbruktagits i
fordonår. efterkontrollvarje Förår sedanochgången inom ett avförstabesiktas
emellertidAvsikten ärombesiktning.krävtstrafik, hargodkända förblivitinte ensom

genomförd reparation.från verkstadintygettacceptera1993 omävenatt o m
sådant intyg krävs atttutfärdaASB. För attdå efterkontrollen hosintyg ersätterDetta



Styrelsen för tekniskSWEDACtillstånd ackrediteringverkstaden har av
32 ff.EG-regler,ackreditering. se s

åtagandenockså skerde särskildakonstaterasammanhang attViktigt i detta är som
års förlängd till 3nybilsgaranti iblandNormalt lämnas 1biltillverkarna. uppgenom -

år5 vilketderafunktionsgaranti till 8000 mil ellerår. finnskatalysatorerFör en upp
uppnås. olika k miljöklasser.Garantin varierar iförst ssom

Riksprovplatssystemet2.3

medkring sammanhängandebesiktningen uppbyggd ett systemDen periodiska är
1970-talet. Riksprovplatssystemetriksprovplatser RPP. Detta infördes i mitten av

riksprovplats,provning utföras vidobligatorisk skainnebär i sin grundform att en
på underlag provningsresultatensäkerhetsansvariga myndighetenvarefter den av

frågan förutsättningmyndighetsbeslut godkännande, ärett prövar om som engenom
Syftetkan delegeras till RPP.eller användning. Beslutsrättenmarknadsföringför

skapamed riksprovplatser är att

ansvarsförhållandenklara-
effektivt resursutnyttjande-

opartiskhetgarantier för-

ansvarsförhållanden boskillnad mellan den myndighetinnebärKlara att görman en
kontrollerar hur dessa regler efterlevs.föreskriver regler och det somorgansom

ansåg kontrollverksamhet,myndigheterna inte borde bedrivaMan att egen en
EGs global approach 1989.princip uttalats i Theäven senaresom

frånpå tolka och tillämpa föreskrifterRiksprovplatserna ska eget ansvar
fordonsområdet ASB tekniskaDessa omformas inom tillsektorsmyndigheterna. av

kontrollbesiktningen vid stationerna. Lagstiftningenhandböcker för den praktiska
återföringockså medhar väl fungerande samspelförutsätter ettatt man av

såväl föreskrivande myndigheter andra intressenter.besiktningserfarenheter till som

besiktningsåtgärder RPP-systemetGenom föra inom ochett systematt samman
ansåg fågjorde möjligtmonopolskydd för detta, detinkludera att attett man man en

gäller den periodiska kontrollbesiktningen kan fastläggaeffektivitet. När dethög man



få högtettmöjligt attdetvilket görpå station,varjevolymenförväntadeden
kapacitetsutnyttjande.

skapa ettför attfaktorviktigmycketansågsopartiskhet enför varaGarantier
därför atttvingadeskontrollföretaggamlaFleraRPP-systemet.förförtroende

TekniskaAngpanneföreningen,tkravenuppställdade exklaraför attombildas
röntgencentralen.

verksamheteninflytande överdominerandeha ettskastatenattGrundprincipen är
någonfår hakontrollverksamhetenobligatoriskadensidanvidRPP inteoch att av

opartiskhet.RPPsförförtroendeallmänhetensrubbakanverksamhet som

ärtreutsedda,riksprovplatser varavstyckensjudetfinnsnärvarandeFör
olika35-talför ettsammanlagtDessaaktiebolag. svararoch fyramyndigheter

elektriskochtryckkärlmotorfordon,kontrollomráden ärpåExempelkontrollområden.
materiel.

ochterräng-motor-besiktningförriksprovplats avASBBilprovning ärSvenskAB
delenövervägandeheltför dendärmedpraktikenl mantill dessa. svararsläpfordon

ASBtypprovning.fordonsområdet, inklusivepåkontrollenobligatoriskadenav
fordonenförbestämmelserutfärdarmyndighetertiotalmed somettsamverkar

fl.TrafiksäkerhetsverketNaturvårdsverket, m

utredningDenpolisen.ochTSV sommellansamarbeteskerVägkontroller genom
kontrollerdessaföreslagit attharvägkontroller1992höstenunderpresenterades om
på väg.fordonskontrollernaförbörpolisenochutvidgas att ansvaraskallframtideni

ASBsutnyttjagäller att merdetskesamordning närbättrekanPâ sättdetta ena
hallutrustning.omfattande

BilprovningSvenskAB2.4

år för1963 attriksdagsbeslutettASB bildadesBilprovning genomSvenskAB
besiktningenårligaden svararUtöverfordon.besiktningperiodiskgenomföra av
enligtfordonskontrolltekniskockså övrigförriksprovplatssomman

Ar införde1974arbetsuppgifter.fått utökadehandefterASB hartrañklagstiftningen.
bensinmeddrivsintefordonsparkendeldenför somkilometerskatt avriksdagentex

besiktningförASBdiesel.ellermed svarardrivnabilarhuvudsakidvsgasol,eller

20



typbesiktningmed avverksamheten aAr utökades1978område.dettainomäven
inomuppgifterfleradärmedärbilbesiktningen en avperiodiskaDenfordon.nya

förändringar sominternationellaDedominerande.heltvolymmässigtdenASB, men
nationella formermedanland,valfrittiägakantypprovning rumattinnebärskernu

besiktningen.återkommandedenförgällervidaretills

Intressenter2.4.1

verksamhet.ASBsförattregeringen ramarnatill angedelegeratharRiksdagen
formASB,styrningen varsavden närmareregeringentilldelegeratharRiksdagen

offentligadeninomovanligförhållandevismyndighetsuppgifter ärmedaktiebolagav
sektorn.

samtfordonsbrukamaföretag,bilbranschensASB äriintressenterna adirektaDe
fordonförregler aföreskriva uratträttägerorganisationerde som

miljösynvinkel.ochtrafiksäkerhets-

påföljande sättASB utiAktiefördelningen ser

%52Svenska staten
12 %Bilförsäkringsföretag

%12RiksförbundMotorbranschens
%5AutomobilklubbenKungl.
%5HelnykterhetsförbundMotorförarnas
%5RiksförbundMotormännens

3 %BusstrafikförbundetSvenska
%3TaxiförbundetSvenska
%3ÅkeriförbundetSvenska

bolagsstämman.väljsledamöterordinarie avbestår nio somstyrelseASBs av
personalorganisationerna.lokaladetvå ledamöterutses avDessutom

landets%83Merparten avintressentgruppen.den störstaHushållen kan somses
hushållen.1991ägdespersonbilarmilj. av3,6ca

80totalt% eller25drygt calastbilar,000300drygt1991 varavfannslandetinom
övervägandetillägdesDessakg.3500fordonkategorin tungatillhörde000

företag.85 %delen av
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En del organisationer innehav olika slags fordon, Posten,har mycket tstora av ex
SJ,SL, Polisen, Televerket, Vattenfall, Vägverket, Ieasingföretag och bilföretag.

också påmyndigheter regler trafiksäkerhets- ochMan kan de föreskriverse som
Årmiljöområdena direkta i verksamheten. 1991 fannsintressenter niosom

ASBmyndigheter, utfärdat förordningar tillämpar provning ochsom som genom
besiktning. Dessa var

Naturvårdsverket SNV
TSVTrafiksäkerhetsverket

RSVRiksskatteverket
Generaltullstyrelsen GTS
Statens Livsmedelsverk SLV

SRVStatens Räddningsverk
Socialstyrelsen SoS

ASSArbetarskyddsstyrelsen
NUTEK

ASBs tiänster2.4.2 Fordonsgarken och

År antal fordon skall kontrollbesiktning i1991 fanns totalt följande underkastassom
varierande omfattning

Fordonsslag Antal

100 475Motorcyklar
309 520Lastbilar

Släpvagnar 631 083
14 595Bussar

3 600 518Personbilar

656 191Totalt 4

ASB obligatorisk och begagnade fordon,utför dels kontroll dels ickeav nya
obligatoriska besiktningar.

Kontroll fordon eller innan fordon i bruktas avserav nya

typbesiktning-

22



avgascertifiering- registreringsbesiktning- övningsbil,trafik,yrkesmässigibuss- kopplingsbesiktning- kranbesiktning- kilometerräknare-

besiktningÅterkommande avser

kontrollbesiktning- kilometerräknarkontroll- kranbesiktning- ATP mADR,TIR,Iämplighetsbesiktning m-

omfattarerbjuderASBbesiktningobligatoriska somickeDen

trafiksäkerhetsbesiktning- konditionsbesiktning-

särskiltbedömtsfunktionerochkomponenter somfordonBesiktningen avserav
medvarieraromfattningBesiktningensmiljösynvinkel.ochtrafiksäkerhets-viktiga ur

moment.60drygtpersonbil omfattarbesiktningålder. Enoch dess enfordonsslag av

Ar 1991besiktningar.miljoner0,8utfördeverksamhetsåret 1965 camanDet första
besiktningar.miljonerASB 5,2utförde ca

erfarenhetsåterföring till denförASBharkontrollfunktionen ansvardenUtöver rena
fordonstillverkarna.och tillmyndigheternaföreskrivandedekunden. tillenskilda

hosbilregistrettilldataregisterASBsautomatisktöverförsBesiktningsresultat genom
TSV.

uppdragsforskning inomfrämstFoU-verksamhet,också genombedriverASB
harmed vilketNaturvårdsverket, manäruppdragsgivarenmiljöområdet. Den främste
seförhandlingarårligaföremål förInnehållet i detta ärFoU.10-årigt ramavtalett om

nedan.2.4.4
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Resurser2.4.3

ASB uppdelad tio regioner. Inom dessa regioner finns 176sedan 1988 iär
påanläggningarservicestationer besiktningsverksamhet. Av dessa finns 17 kför s

besöksorter, dvs där verksamhet inte bedrivs varje dag. Till detta kommer ett
MTC MTCför avgascertifiering enhet för typbesiktning.motortestcenter samt en

Huvudkontoret för ASBASBs forskningsverksamhet emissionsutsläpp.för omsvarar
framgårFördelningen bilaga.ligger i Vällingby. stationsnätet avav

år Från årsskiftet2357 vid ASB 1991. 199091 tillI medeltal anställdavar personer
300 heltidstjänster. Vid1992 har antalet anställda minskat motsvarandemitten av

århuvudkontoret Vällingby arbetade 112 1991.i personer

ÖverskottetårMkr 1991. efter skatt 61 MkrVerksamheten vid ASB 1032omsatte var
återkommandeår. frånCa 90 % omsättningen kom densamma av

kontrollbesiktningen.

ASBs verksamhet enligt sjalvkostnadsprincip. HelaSom helhet bedrivs en
såväl påavgiftsfinansierad. Nedbrytning resultat sker regionerverksamheten är av
påenskilda Avgifterna bestäms regeringen. Kravet ekonomiskstationer.som av

måldock ASBs ledning. Detta till min. 20 %. Dekonsolidering fastställs är satt treav
åren 23 25 %.har soliditeten legat mellansenaste -

årsskiftet 800Vid 199192 uppgick balansomslutningen till drygt Mkr, varav
långfristiga uppgick till 292 Mkr, kortfristiga skuler till 255 Mkr,skuler caca
obeskattade till 146 Mkr. Summan beskattade kapitalegetreserver ca av reserver,

kapitaletoch balanserade vinster uppgick till 120 Mkr. Av det endast 1äregnaca
Mkr aktiekapital. l övrigt har tillväxten det kapitalet skettegna genomav
bokslutsdispositioner balansering vinstmedel.och av

2.4.4 ASBs FoU-verksamhet med avgasemissioner

Naturvårdsverk bilavgasområdetochStatens har bedrivit forskning utveckling inom
ÅrStudsvik.1968. Denna funktion lokaliserad i 1989 överflyttadessedan tidigarevar

påverksamhet till ASB kostnadseffektivt utnyttjadenna för kunnasättatt ett mer
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Jordbro.anläggning isärskildvidbedrivsVerksamhetenbefintliga enresurser.
på följande sättungefärfördelade sig 1991insatserna

manårArbetsområde Resurser

3,5Certifiering
4,0uppdragExterna
9,0ASB-SNVAvtal
4,0A60Efterkontroll A13,
2,5Service till allmänheten
1,0bilprovningstnService till
3,0direktimportkontrolSärskild

manår27,0Totalt

Verksamheten är35 Mkr.1991 tilluppgicktotala omslutningenDen ca
omslutningen är14förhållandevis och endastkapitalintensiv avca

frånuppdragframgår arbetsinsatserfördelningSompersonalkostnader. svararavav
fåi Jordbro haranläggningenDenomsättningen.huvuddelenASB-SNV för nyaav

internationella motsvarigheter.
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PROBLEMANALYSOCHRESULTAT-3

församhället attinrättats gefordon harkontrollbesiktningen avperiodiskaDen av
milj.Ar 5drygtgjorde1991miljö.ochpå trafiksäkerhet maneffekterpositiva

besiktningar.

problemochresultatbilbesiktningsverksamhetens urbelyseravsnittDetta
konsumentperspektivochsamhälls- somdedelsDetsynvinkel. ärintressenternas

tydligtproducentintresseockså detdirektiv, somi regeringensnämnts men
utredningen.medsambandframkommit i

dessaår effektenoch30i snartfunnitsverksamheten avharSverigeI
fordongodkändaAntaletsig.visatbör hasamhällsstyrda intressengemensamma,

fått ettFordon%.under 80åren legat strax somfemde senastebesiktning harefter
motsvaratoch hartendenssjunkandevisatbesiktning harföreläggande ennyom

liggerkörförbuddirektaAntaletfordon.milj.1besiktningar caantalet%20drygt av
fordon.20000,1 % cavidrelativt konstant

lyftsalltmerfordonsägamatillserviceleverantörrollASBshand harEfter avsom
ochbetonatsfunktionföretagsmässigaASBsDärmed harbolaget.fram av

påockså provningeuropasamarbetetned. Inom manmyndighetsrollen tonats ser
sådantMed ettmyndighetsuppgifter.uppgifter äntekniskakontrolloch somsommer

konkurreraföretag attandraockså för omkunna öppnasmöjligheterskullesynsätt
besiktningsmarknaden.

funnitsinteharproblemresultat ochstudiefördjupadNågon förutrymme aven
ihuvuduppgiftenutanföreffekter legatbilbesiktningensfrågoreftersom om

utredningen.



28

Samhällsintresset3.1

minska riskengällerdet attmyndighetsfunktion närASBFrån sida harsamhällets en
ocksåmonopoIroII harASB statenharEftersommiljöskador.trafikolyckor ochför en

besiktningproduktivitetsutveckling. Attverksamhetensövervakningförett avansvar
leda till attSverige, kanisker integreratoch miljötrafiksäkerhet- man serför

tydliggöraskäl attkan finnas attde Detsammankopplade är.frågorna änmersom
åtskilda till imed hänsynmånga avseende vitti ärmiljöeffekter vem somtrafik- resp

uppstår. objektetbesiktadeAtt detproblemendrabbas och hurrummetfrämsta
skeeller behöverlikartadkontrollen ärinnebär inte attochbilen ettär samma,

samtidigt.

Trafiksäkerhet3.1.1

årfrån till1250minskattrafikdödadeantalet60-talet harmitten caSedan ca perav
tidhar underpersonskadeolyckorpolisrapporteradepersonerår. Antalet samma750

år. tid har dockUnder15000-16000förhållandevis mellankonstant sammalegat per
från milj fordon.till 42 miljtrafik ökatantalet bilar i caca

TrafikochiolyckslâtvøoklingcniSveiige
Vaaiar,iuarak,.mili. .iäTralüxdödaüe .personskadeolyckors Polisrapporláraäe. BunTrafilgdödade v v . 4,,2000

u,. . .... . ... ..
Mragg- °w°- kolyckorV 2°vpoo 20000...I .V

PN A156 ,f5°°° 1.5
J to10000

ZA 0.5
0anar |1r.|lVII.l;t-1 un. |l0| rum,äbao.39651,959...t9u5 09751970 199-.

VändpunkleniSveriges linginuällade år[örehögenralikom-lraliksäkerhels ännemerIäggningen.Sverige världenslraliksäkrasleländer.är ettavnumeraKällorStatistiskaCentralbyrån,Traliksakerhelsverkel
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orsaker,på tfleraberor exdödadeskadadebilkvotenFörbättringar av
säkerhetsbälte,införandetrafiksäkerhetspropaganda, avhastighetsbegränsningar,
besiktningensbelysasyfte attigjortsdockharstudierantalEttbilarsäkrare osv.

deneffektentydignågonpå avintevisarDessatrafiksäkerheten.förbetydelse
1984VTI,effekterpå ärpositiva sompekatBland dembesiktningen. somtekniska

periodiskadenkonstaterade attdärstudie,redovisar281 manrapport ennr
ökning%-ig10givit avsammantagetåtgärder ennågra andraochbesiktningen

dentillskrivaskanantagligendennadelenstörstadenoch att avtrafiksäkerheten
fordonskontrollen.periodiska

ochför-belyserstudie1985gjordes somEG-kommissionen enPå avupprag
Imiljö.ochtrafiksäkerhetpåeffektdessochfordonskontrollperiodiskmednackdelar

gånger änstörre72 tillkontroll ärperiodisknyttanattsammanfattningen avanges
kostnaderna.

iinblandadefordon ärallaundersökningar somtekniskaDanmark avgörsl
kanbristertekniskamisstänker attÄven olycksfordon därandra mandödsolyckor.

0633år gjordes1990Underundersökningar.liknandeföremål förblirförekommitha
iinblandadevaritavsåg fordon666Av dessa somundersökningar.sådana

medverkathabedömdesfeltekniskahadefordon somdessa7,4 %dödsolyckor. av
fjortondei änDvskonsekvenser. varolyckans merökatelleruppkomstolyckanstill

medverkat.fordonethosbristertekniskahardödsolycka

effektobefintligbegränsad eller t avpå mpekar oockså studier enDet finns som
1988 attgranskningi sinframhöllRRVbesiktning.obligatoriskåterkommande,

entydigtedadenattvinster,samhällsekonomiska mentroligenbesiktningen ger
iVegdirektoratetPå uppdragfordonen.förlivslängd avökadeffekten ärpositiva en

effekternastudieexperimentell avinstitutt avTransportokonomiskutförde enNorge
ingenvisarstudiennorskadenResultatenpå olycksrisken.besiktning avperiodisk

kundeDäremotpå olycksrisken. manbesiktningenperiodiskdeneffekt av
tekniskår bättrehadevarjekontrollerats enbilardenattkonstatera somgrupp
skrotatsbilarandelenockså attkonstatera somkundeManövriga.standard än

Periodiskår.varjekontrolleratsilägstförsöksperioden gruppen somunder var
dessförstandard ochtekniskabilensförbetydelseföljaktligenhadebesiktning
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periodiskutanbrarelativt ävenstandard ärtekniskaOm bilarnaslivslängd.
periodiskadenstandardtekniskförbättringen somytterligareden avbesiktning, ger

olycksrisken.iändringingenbesiktningen ger

föremål periodiskförvaritintepå fordondeuppmättesfelfrekvens somDen som
motsvarandeSverige iifordonförfelfrekvensenlåg relativt närakontroll i Norge

tekniskalltså likartadhakanSverigeochi NorgeBilarna ansesåldersklasser.
huvudsaknivå inått dennaNorge harsäkerhetssynpunkt. genomfrån astandard

under deharoch NorgeSverigehallbesiktning.Sverige använtmedanvägkontroller,
trafiksäkerhetsresultaten.de bästauppvisatländeråren bland devaritsenaste som

Miljöskydd3.1.2

visarfrån personbilar. Dettaavgasutsläppenöversikt övernedanDiagrammet ger en
successivt växer.bilparkenattkraftigt, trotsförbättrasvärdenahurklart

SverigeifrånpersonbilarnaAvgasutsläppen
Index1950100

Bly.PKoloxid,C0 i2II- HCKolvalen.cami200
IBDO1500
1500S00
12001200
900

500

30030°
00 20052010wassas 2000uses1970ms isao isen1950lessmao

kvaveøxidwbegränsadesävenFrant976koloxidochkolväten,1970arsavgasluavgälldebara lama.lillånlplling,Tack lrivilligIvan1989avsmodellKralligtskärptakravgallerutsläppen vara minskaredan1988samtligabanadegenom icdiKällor Vâg , .
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miljökontroller,direktaidagpersonbil utgörs avförbesiktningsmomenten enFem av
anspråk. Genomibesiktningstidenandelproportionellt större avdock tarvilken

vilketsystemet,avgasrenandeunderhåll detfortlöpande avettframtvingasdessa
påbibehållaskanbrukandetidfordonensdelstorunderutsläppen avbetyder att en

för.konstrueratsursprungligennivå bilenden som

ochbilarbensindrivnaCO-halten förkontrollAr infördes avgaserna1970 av
gränsvärdendifferentieradeÅr infördes1988tomgång.viddieselbilarförröktäthet
Ar 1989utvecklingen.tekniskadentillkravensyfte attiCO-halten anpassaför

delsomfattarKontrollensystemet.avgasrenandedetkontrollutökadinfördes aven
finns,verkligensystemetifinnasskadelarallabefintlighetskontroll dvs att somen

kdetfrämstDet ärinsatser. srimligamedså möjligtdå ärfunktionskontrolldels en
funktionskontroll.föremål förblirEGR-systemet som

HC isåväl COmätningomfatta somtill att avutökatskontrollenFrån år 1991 har
pådelsmätinstrumenten,på utbytemedförde krav avförändringtomgång. Denna
blevgränsvärdenadärför attdelsochskulle mätasHCkolvätengrund att ävenav

års modeller.1989 ochbilar senarehårdare krav avDessa avserväsentligt lägre.
styrdtrevägskatalysator enanvända avattÄn endastdetså länge är genom

krav.uppfylla dessakanmansomsyresensor

halvAr mindre änhade1987 enbetydelse.haft storharkatalysatorerInförandet av
hade199192 näraårsskiftet varVidkatalysator.landetipersonbilarnaprocent av

användsbilardessaEftersombilar.miljoner1,1motsvararvilketkatalysator,tredje
medskerpersonbilstrafiken40 °oattberäknargenomsnittet, avmanänmer

påreningsgradenvisarASB att envidMätningarpersonbil.katalysatorutrustad
katalysator.bil utanmedjämfört90 %runtkatalysatorbil ligger en

Produktivitetsutveckling3.1.3

ochenkeltkontrollbesiktning ärförsystemetattsäga,Produktionstekniskt kan man
islutsiffrasinledningmedkontrollbesiktningtill avkallasbilarGenom attrationellt.

tillförväntasbilarinflödeförhållandevis jämnt avettkanregistreringsnumret,
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Efter anmälan tasbil.varjelidboknlngskertidsbeställningEfterstationen. aven
olikastationensbilenföljerbesiktningsman, genomomhandbilen somav en
avslutandesträckakortfordonetköramed attavsluta somförkontrollpunkter att en

personbil ärförbesiktningstidenförväntade caDenfunktionsdugligheten. entest av
vidbesiktningsmanflerasamverkarregel60 min. lfordonoch för ett tungt20 min. ca

Vidlbetydligt kortareblirkundenbesiktningstiden förvarförfordon,kontroll tungaav
tidsåtgången Sverigeframstår iEnglandibesiktningstiden sommedjämförelse

låg.förhållandevis

årentiosenasteProduktiviletsutveckina de1Tabell

lndexAntalÅr VolymAntal
anställdaIndexmilj

besiktn.

10021751004,01981
10121931124,51986
10835721295,21991

uppgick tilllefterkontrollernamilj,drygt 59192kontrollbesiktningarAntalet varavvar
milj.0,8ca

1981-91periodenunderKostnadsutveckinaenTabell 2

Bilmontörs-Ar KPlKostnadASBs
arbetetim.indexbesiktntotala
indexIlndexlndexMkr

1001001001003801981
167144146 1305531986
303202248 1929421991
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Konsumentintresset3.2

páverkbara. IställetdirektinteASB utförde tjänsterFrån konsumentsynpunkt är som
inflytande viakollektivtetthar möjlighet att utövaolika intressenterkan säga attman

trafikområdetföreskrifter inomfastställermyndigheteroch destyrelsen att som
utvecklingenframtidadenFörställföreträdande konsumenter. avuppträder som

påverka prisutveckling,möjligheter attkonsumentensbliri konkurrensbesiktning
direkt intresse.tillförlitlighetentillgänglighet samt av mer

serviceTillgänglighet och3.2.1

ochmyndighetsrollASBsiprioriteratshargeografiska tillgänglighetenDen
från bostadenkel30 kmhögstkunderna harCirka %monopolsituation. 97 resaav

utifrån sammanvägdASBgjortsharNyetableringaranläggning.till närmaste enav
tids- ochminskadekundensASBs merkostnader ochbedömning av

fordonskostnader.

såväl storstäder iinomkritiseratstillgänglighet harBesiktningsservicens som
ochsuccessivt byggts utstationsnätetkritik harSom dennaresultatglesbygd. ett av

åren. Cirka 65deöppethållande flexibel senastegjortsvidgats ochförtiden mer
lunch ellerstängning föringenallmänhetoch ikväll i veckanhar öppetstationer en

Allablivit längre.öppettidenharförTack rullande avbrott rasterandra raster. vare
9-10 timmar1991StockholmUppsala-området början öppetsedanharistationer av

mc-kunder,förspecialdagarförekommer helgöppet,Dessutomdag.per
husvagnskunder etc.

arbetsdagar.år genomsnitt 6få 1991 ibesiktningför förVäntetiderna att tid var
20 000Genomarbetsdagar.10iMålet ska behöva väntakunden caär att max
frågor.pååterkoppling centralafårår ASB varje regioninomkundenkäter varje

våren höstenpå frågorna vidde olikanoterades sammanvägtFöljande respvärden
22 °odelades bortfalldå formulär207651991.
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19911992
omVår

°9293 %beställer tidochringer- 59 %59 %på telefonnår lättASB mycket- 5 %7 %nå ASBsvårt atthar- 64 %56 %på förmiddagenbesöketgör- 56 %%56förmiddagenhelst kommavill- %3%3besöket lö-sövill helst göra- 43 %%48på arbetstidbesöketgör- mktkassapersonalen är-tycker
75 %77 %trevlig

%59%58min5hallen inomikommer- %2117 %-får min eller10vänta mer
%92%94bilensskickfått infobrahar om- besiktningspersonalen är-tycker
%6871trevligmycket

motsvaradebesöketattanser- %9494förväntningarna

får vissfortfarandehandefterblivit bättretillgängligheten menSlutsatsen är att
heltsysterninnebära att ettdock knappastkanövervägsalternativDekritik. som

införs.kritikutan

föredrarbilägareandelmycket stordockfrån Tyskland visar attErfarenheterna en
kanöppet systernverkstadsbesök. l etttillanslutningbesiktade ifå merbilarsinaatt

bättre tillvaratas.konsumentintressendenna typ av

integritetochOgartiskhet3.2.2

monopolskydd.undermyndighetsuppgifterutför vissaaktiebolagASB ettär som
tillåtits attinte2.4.2,avsnittsetjänsterutvecklattiden menhelaASB har nya

pådet kravSkälet har varitverkstäder.medkonkurrerakanserviceutföra som
myndighetsrollen.ochpå monopolsituationenkravettansettsopartiskhet varasom

ackreditering lämnadesAnsökaninförts.45000 harenligt EN omEtt kvalitetssystem
utvärderingen.påbörjat konkretadenSWEDAC harvåren 1991.SWEDACtill nu

utbildningsprogram,ochbesiktningsprogramenhetligaansvarsfördelning,Tydlig
behörighetsregister etc ärrevision,ochintern externanalys,uppföljning och

kvalitetsarbetet.igrundstenar
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Avgiftsutveckling3.2.3

Ordet avgiftåterkommande besiktning.avgiftsutvecklingen förI figur 3 beskrivs
obligatoriskersättning förhandlardetför markera, atthär atthar använts enom

förhandlingsbar.underförstår principi ärersättningenPris atttjänst.

Avgiften för kontrollbesiktning personbilavUtvecklingen sedan i löpandepenningvärde1964
Konsumentpriser Avgiftenlörkontrollbesiktning1i personbilav800

700
600
500
400
300
200
100

O
1965 1970 1975 1980 1985 1991

Producentintresset3.3

omnämnda. Understår särskiltkonsumentintressenasamhälls- ochl direktiven
betydande intressedet finnsgång emellertid blivit tydligt etthar det attutredningens

intresse kangäller besiktning. Dettafrån bilserviceföretag, detoch närbiltillverkare
besiktnlngsverksamhet kan alternativt denmarknadgälla den potentiella ge.som

kantjänstestortimentet företagenkombinationeralternativautvidgning och somav
göra.
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marknadenTillgång till3.3.1

delenår Den1991. störeMdr kr100 avbilmarknaden omsattesvenskaDen ca
15ungefär är°o, medanfordon 80försäljningochköpmarknaddenna avavser

reparation.förutgifter

Bilkostnaden ärårliga konsumtionen.den%för 10hushållen bilenFör avcasvarar
årliga kostnaden ihushåll.många Denförbudgetpostsålunda betydandeen

bilensdock procentunderstigerbilbesiktningobligatorisk avensamband med
flertaletförbetydelsefull postdärför knappast sägaskandriftkostnad och vara en

privatpersoner.

uppgår Mkrtotalt 900tillbilbesiktningobligatoriskför camarknadentotalaDen
konkurrerapå bilbranschen att% för1sålunda tillskott omett1991. Den utgör ca
delbesiktningenattrelevant ärMer avkonkurrens. som envid seöppenen

på 5marknadsutvidgninginnebäraskulle den caTill dennareparationssektorn. en
förintressantförmodligendärmedbesiktningssektorn merEkonomiskt är%.

från England, därErfarenheternaför konsumenterna.företag änbranschens
visarreparation, attochkontrollbesiktningbåde utförakanmotorverkstäderna

dvslegitimitetverkstadenshöjaockså förerbjuds att somoftabesiktningstjänsten
lockvara.priser som sortsreduceradeutförs tillkvalitetsgaranti och ensortsen

blirSlutsatsen attreparationsmarknaden.ingång tilldärmedBesiktningen enger
tjänsteutvecklingintressanterbjudabordefå bllbesiktningutföramöjligheten att en

verkstadsföretag.för
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FÖRÄNDRINGSPERSPEKTIVGRUNDLÄGGANDETVÅ4

påmonopolBilprovningsförelå Svenskhurhaft attuppgift jag ärcentralaDen
intedirektivensålunda enligtDet äravskaffas.skallkontrollbesiktningperiodisk

innebärDettapå vilket sätt.avskaffas, utanskallmonopolethuruvidafrågan om
dettaattmonopolet, utanavskaffaformelltefter attockså endast strävarinteatt man
Tvåbesiktningskvalitet.förbättradbibehållen ellermedochmeningreellske iskall

attmedel förkonkurrensutnyttjaatt somallmän strävanangivitshuvudmotiv har en
harJageuropasamarbete.utökattill ettanpassningbehoveteffektivisera samt av

därförfinnerochförslagregeringensgrundläggande förtvå motivdessasett som
framtid.ASBstillställningtardettaunderstryka närskäl att man

Konkurrensgersgektivet4.1

liggersektor,offentliginompå bred frontskerförändringardeBakom som nu
dokumentsådana centralaiuttryck somtillkommermarknadsteorin. Denna

offentligade19909187 samttillväxtNäringsliv förpropositionregeringens
ochproduktivitetDrivkrafter föroch199159välfärdförKonkurrensutredningarna

välstånd 991 182.1

konkurrensfinnasskalldetattförutsättermodellenmarknadsekonomiskaDen
utbudsförhållandetefterfråge- ochvälja,kan attfrittkundernaalternativmellan som

såfå mycketutattsträvankunder styrsochföretagoch att enpriser avstyrs genom
ocksåliggersistnämnda kravetunderförstått i detinsatser.sinamöjligt avsom

köparkompetens.godochäganderättenskild

på produktiviteteneffekternanegativakonkurrens DeotillräcklighareffekterVilka
skriverstora,oftakonkurrensgbegränsningar äravseddaickeav

också det ärhävdat, attutredningenförSPK har302.sProduktivitetsdelegationen
når acceptabeldenpå marknadkonkurrensfungerande somfinnsdet enförst när en

oönskadi formförlusterkankonkurrensBristande aveffektivitet. ge
önskat.änkonsumentenförblirkvalitet sämreochPriserresursfördelning.
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utsättsden inteorganisationen, närkostnadsfördyring inomMotsvarande effekt har
ochproduktutvecklingen hämmassvårighetEn är attkonkurrenspress.för annan

kunnapå den skulleinte blir dettjänsternatillgängligheten vara.

svårhanteradekonkurrensbegränsningar ärpraktiken fleraDet finns i typer somav -
ellermellan företaguppstått på integrationnaturlig väg,monopoltex genomsom

uppstår följdmonopolNaturligapolitiska regleringar.följd avsom enavsom en
Ettteknisk natur.därmedDe närmastkaraktär. ärproduktionsprocessens av

tackpositionunikstordriftsdominans. Ett annat ärtypexempel är vareen
Exempelsamarbete. ärföretag innebär ettIntegration mellanpatenträttigheter.

slutligen,Regleringar,detaljhandel.ochlivsmedelsproducentersamarbete mellan
miljöskyddtillpåverka De kan syftakonkurrensen.skälinförs ofta andra än attav

konsumentskydd.eller

mycketoch byggdes1960-taletriksdagsbeslut i mittenASB startade efter uppett av
1960-talet ettmittenorganisation irikstäckandesnabbt till somaven

sådan uppbyggnad förutsätterEnsnabbt.mycketoch byggdesmonopolföretag upp
såvälgenerellt skett inomförändringarmed decentralstyrd modell. l likhet somen

påpåverkats kravASB1980-talet harunderorganisationeroffentligaprivata avsom
förväntasAllmäntmarknadsanpassning.ökaddecentralisering och

grundläggandeförändradrivkrafter attkonkurrenstrycket starkarege
kundinformation.prisnivåer, ochtillgängligheterbjudanden,marknadsfaktorer som

pá organisationensockså produktivitetstrycketökaförväntasDet resurser.
enskildasamhället ochFörväntningarna attstrukturer. ärochverksamhetsprocesser

välfärdsvinster.därmed skallkonsumenter göra

Euroga-gersgektivet4.2

denregeringen attkonstateradetillväxt,Näringspolitik för199091287l proposition
behövertrafikfordonkontrollprovning ochobligatoriskordningen försvenska av

europeiskt samarbeteföljdEGs ordning ett närmaretill genomen avsomanpassas
EGEU. Under 1992 harimedlemskapEES-avtalet eventuellt framtidaoch ett

199192170.EES-propositionenåterkommit s.k.med förslag idenregeringen
innebörden dennaBakgrunden och är

harmoniseringApproach förmetod The New1985EG presenterade aven ny
väsentligadirektiv deiinnebärlagstiftning. Den attmedlemsländernas angerman
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miljöhälsa,för liv,skydd m.m.,tillhänsynmeduppfyllaskallprodukterkrav som
utarbetaattstandardiseringsorganeneuropeiskaåtöverlåts dedetmedan

lnomprodukterna.förspecifiktionertekniskamedstandarderfrivilligaharmoniserade
conformityöverensstämmelsebedömningtermenEG används avnumera

harformutveckladIprovning.ochcertifiering merbetecknaassessment för att
helhetssynEn1989.juni24meddelande denkommissionensipresenteratspolicyn

Testing.andCertificationApproach toGlobalAprovningpå ochcertifiering

ochprovningargodtagandenuppnå ömsesidiga avtillsyftar attEGs system
förutsättningområdet. Enfrivilligadetobligatoriskasåväl detinomcertifieringar som

bevisochprovningarförförtroende omförmår skapaför detta är att man
Klarautförda.de ärvilketochlandvilketoberoende i organöverensstämmelse avav

medverkaskallhos deoch kompetenskvalitet organ somförkriterierenhetligaoch
likformingobjektiv ochprinciperliksommåste ställasdärför ominom systemet upp

ackreditering. ochkalibrerings-lnomskeDetta kantillämpning. genom
europeiskaharmoniseradesådanaOOO-serien45provningsområdet ENutgör

bedömaskallpå organensackrediteringsorganockså kravfinns somDärnormer.
förordartjänsterochprodukterföretagsförtroende för ettFör skapaattkompetens.

000-29EN9000ISOenligtkvalitetssystemharEG-kommissionen företagenatt
serien.

såväl underkontrollså innebärdeutformade attförfarandenSamtliga är en
innefattarGrundformernatillverkningen.självaprodukt,utveckling som avenav
tillverkareninnebär atttillverkardeklarationenklaste,Dengrader kontroll.olika av

direktivetuppfyllerproduktenförsäkrar attpå underlag,teknisktgrundvalsjälv, av
påkravställerkontrollformernaconformity. De strängastedeclaration of

ettinnebär attvilketproduktenhet,tillverkadvarjetredjepartsbedömning av
definitionssammanstälInigen.sebedömningenfristående görorgan

kvalitetsmedvetande ihöjtskapa ettattEGs helhetssyn ärsyftena bakomEtt av
anmäldas.k.EG-systemetitredjepartsbedömning utförseuropeisk industri. All av

pådirektivetenligtuppgifterutförs sinaanmäldaDebodies.notified organenorgan
överensstämmelseBedömning enses enuppdragsbasis.och avvägnaregna

Tillverkarenimportörenmyndighetsutövning.inslagverksamhet utantekniskrent av
iellerlandetdetinomönskar,anmält egnatill vilketvända sighar manrätt att organ

attAvsiktenpå ärtjänster.sinaprissjälvasätteranmäldaDeland.annat organen
säkerställa attskallföranmälda utsättsdekvalitetskontrollden organensom

kvalitetssänkning.tilllederintepriskonkurrens
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påtagit fasta attöverensstämmelse harEGs bedömningl försystem manav
uppställda kravmed vissa ärprodukt överensstämmertekniken bedömaatt enom

utifrån frivilligaregler ellertvingandeskerbedömningendensamma oavsett om
kontrollpå ochområden obligatorisk provningnationella kravDe därnormer.

kontrollområden provning ochfamför allticke-harmoniseradeaktualiseras inom är
återkommande bilbesiktning.kontroll tprodukter i drift, s.k. exav

riksprovplatsermedsvenskaEES-proposition det systemetEnligt regeringens svarar
dessa internationellaEGs Istället förordas iinte bestämmelser.mot

där kvalitetenför konkurrens,överenskommelser öppnasystern är mensom
får ochprovningengenomföraföretagsäkerställs ackreditering de somavgenom

på ochkontrollerasvad skaminimikravkontrollen. Som fastställs vissa somnorm
ska ske.med vilken frekvens detta

såvälochsvenska öppetl enlighet med EGs principer skall det systemet vara
förutsättning förEntill kontrollorgan.skalloffentliga enskilda kunna utsessom organ

harde olika organisationernaemellertidväl fungerande konkurrens attär enen
påbesiktningengäller utföra ettdetoch trovärdighet, attkompetens närnormsatt

få och vidimeraSWEDAC skalldärför föreslagit prövaönskvärt Man har attsätt.
ackreditera företag.organisationer vill ha rollen attsom

kontrollbesiktigaspersonbilarEGs minimibestämmelser attFör närvarande innebär
påär. Kravengången året och därefter vartannattillverkningenförsta det fjärde efter

i Sverige. Tunggför närvarandebesiktningsfrekvens därmed lägre de äränär
åretår eftersåväl det förstaEG Sverige varjefl besiktas iinom o rnsom

ibruktagandet.

Dennatypgodkännande fordon.EG förändring det gällerInom bereds när avnu en
valt EG-inom frittfordon kan skeskulle innebära typprovningförändring att av nya

årdettaEES-avtalet komma med i systemEFTA-Iänderna förutsesland. genom
1995.



LÄNDERBESIKTNING ANDRAPERIODISK I5

EES-bestämmelser5.1

utvecklas inomkrav finns ochutgångspunkt utredning deför denna ärviktigEn som
Vilken harmoniseringandra länder.EES-omrâdet tillämpas ihur dessasamt av

följd dendet svenskakrävas systemetperiodisk kontrollbesiktning kan avsom enav
åskilja mellanprincipiellt viktigtutvecklingen Det här attinternationella är ena

å fordon underandra sidan 2 besiktningoch dennytillverkade fordonsidan 1 av
tid fordonet brukas.den

de flestapå utrustning, tillämpasbeskaffenhet ochfordon gäller kravFör avsomnya
finns antalEuropa. Kraven idel länder utanför ettoch iländerna i Europa även en

ECE ikommission för Europaekonomiskautarbetats FNsreglementen avsom
EG-direktiv medmotsvarighet ihar sinGeneve. antal dessa reglementenEtt av

ochinnehåll. direktiv krav för olikaoch systemDessa reglementen angersamma
hossyfte höja trafiksäkerhetenutformade främst ioch attkomponenter i fordonet är

fordonet.

sådant förmiljökravenbehandlarVissa reglementen och direktiv även som
område Sverige vissa nationella särkrav,tillämparmotorfordon. Inom detta som

Sannolikt föregriper dessaEuropa.högre vad gäller i övrigaligger än som
På säkerhetsomrádet Sverige i alltkraven i däremotutvecklingen i andra länder. är

väsentligt samordnade med Europakraven.

huvudsakmed gällande krav sker iKontrollen fordons överensstämmelseav nya
Huvuddelen allalands nationellatypbesiktning, utförs varje avorgan.som avgenom

lastbilar ochgodkännande vid typbesiktning. Tungapersonbilar i trafik eftertasnya
måsteoch därförbyggda sitt användningssättofta individuellt eftersläpvagnar är

på chassibesiktning,Europa krav obligatoriskindividuellt. Flera länder i harbesiktas
Sverige.dock inte
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vehicle typeWholefordonethelatypgodkännandefördirektivEES finns avInom
1993.januarifrån 1dengällaskallWVT-direktivetdirective.approval

EES-kravharmoniseringmedkombinationi avhelhetsinitypgodkännsfordonAtt
behörigtEES-land etti organgodkänns ettfordon avprincip att ettiinnebär som
Proceduren attprovning.ytterligareländer utanandraockså måste accepteras av

därordningnuvarandemedjämförtdärmedförenklasfordonochgodkänna prova
godkänns.deninnanproduktenlandvarje provar

kontrollordningEGsenligtgällerfordonskontrollenorganisationenBeträffande av
Bedömningenkompetenta avutförasskallkontroll organ.ochprovning avatt

45000-serie.ENsstandard itillämpningmedskall skekompetens avorganens
myndighetsutövning utan somEES-avtalet intebetraktarkontroll somochProvning

i formlämnaspå attkompetensen avBekräftelsen provauppgift.tekniskrenten
Sverigeiackrediteringsorganetnationelladetmeddelasackreditering, av -som
meddelasdäremotGodkännandet avackreditering.tekniskförStyrelsenSWEDAC

komma atttordeformDennatredjepartscertifiering.kackrediterandeett sorgan,
trafikfordon.förgälla

Återkommandefordon.kontrollenorganisationengäller nyaavVad sagts avnu
iomfattningbegränsadmycketiberörtsbruk hariprodukterkontrollochprovning av

fordonsområdet. saknasDetocksågällerhittills. DettaarbeteEG-kommissionens
ochprovningåterkommandehurreglerdokumentandradirektiv elleri omdärför

innehållet itekniskadetreglermeddirektivKommande ombedrivas.kontroll bör
behandla ävenkomma attmöjligenkanfordonskontrollåterkommande

principifrån sidaEGsIntressetverksamhet.sådan av enorganisationen av
förtalar attgränsernasig överfordon rörtrafiksäkerhetsstandard hos somlikvärdig

åt sidan.heltlämnasinteverksamhetsformen

områdetEES-rätt inominförandepromemoriaNäringsdepartementets avoml
organisationenreglerdetaljeradepåpekas avattkontroll omochprovning

sålunda inte attmedförEES-avtaletEG-direktiv.ikontroll saknasåterkommande
promemorianEnligtriksprovplatssystem.nuvarandetvingat att övergeSverige är

förordning ävenöppentillämpaför atttalarskälstarkaemellertid endetfinns som
provningen.återkommandeden

ordning.dennaockså ställning förtagitharRegeringen
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kontroll.ochprovningåterkommandeförreglerEG beslutatbruk hari omfordonFör
gällerambulanserochtaxibussar,kg,3500totalviktfordonfråga tungal om

deår attdetefterbörjan ettmedbesiktningårliggenomgåskade1983 attsedan
bruk.itagits

ettbeslutat1991underEG omharpersonbilar,huvudsakidvsfordon,lättaFör
gångenförstagenomgå besiktningskafordonenattminimidirektiv, angersom

direktivår. ärDettavartannatdärefterochibruktagandetår efterfyrasenast
förespråkatländervissadärEG-kommissionen,inomkompromissresultatet enav

besiktningsintervallenutnågra ville glesaambitionsnviå, medanbetydligt högreen
ytterligare.

införaEG-länderenskildaminimidirektiv kanettkaraktär ärsinDå tilldirektivet
cirkulationenfriaden varorhinder mot avettutgörså de intelängereglerstriktare

medlemsländerna.mellanoch tjänster

försystemredanEuropailänderflestade nuharföljandeframgår detSom av
FörEG-reglerna.anpassning tillvisskrävadock kanfordonskontroll,periodisk som

beslutetiangivitsövergångstidharkontrollformdennahar eninteländer avsom
1998.januari1densenastmåste finnasfungerande systeminnebär attvilket1991,

mycketangivitsharfordonskontrollenperiodiskainnehållet denitekniskaDet
på dennainnehåller direktivetsettfordon. l stortfördirektivet tungaisummariskt

skallfordonetikomponenteroch somvilka systemuppräkningpunkt endast aven
förgrundernaellermetoderingentingsägsDäremotkontrolleras. om

uppfyllda.inte ärkravenunderkännande när

trafikifordonenFör attuppmärksammats.harfordonfördirektivet tungaiBristerna
avsikten att ettEG ärtrafiksäkerhetsstandard inomlikvärdigfå principiskall en

pågårarbetetDettaEG-kommissionen.framskall tasbesiktningsprogramutförligt av
fastställd.intenågon sluttidpunkt ärmen

ländernordiskaövrigaiKontrollbesiktning5.2

periodiskförsystemlänge ettFinland sedanharländernanordiskaAv de
svenska.detmedlikheterutformning har storasintillfordonskontroll som
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ytterligaregång efterår, nästagången efter tresålunda förstabesiktasPersonbilar
inomperiodicitetgällerfordonår. somFör tunga sammavarjetvå år därefteroch

år. Sammavarjedärefterochibruktagandetårgången efterettförstaEG. dvs
i devanligtvilkettrafik, äryrkesmässigbilar iförövrigtför ävengällerperiodicitet

ifordonskontrollenperiodiskdenOrganisationenländer.europeiska avflesta
också förDenBilregistercentralen. svararmyndighet,statligFinland sköts enav

rikstäckandedetinombesiktningväljafrittkanFordonsägarnaförarprövning.
skaBilregistercentralenföreslagit attnyligenFinland hariRegeringenstationsnätet.

privatisering.motförsta stegverk ettaffärsdrivandetillombildas som

periodiskförorganisationåren byggtde senasteunder enlsjaLd har upp
Personbilarfrån ASB.konsulthjälpmedochsvenskt mönsterfordonskontroll efter

EGsföljerfordonår. Tungavarjeår därefterochgången efter treförstabesiktas
konkurrensiarbetaberäknasbolag,statligsköts ettVerksamheten somregler. av

frän 1994.

trafikyrkesmässigbilar iEndastfordonskontroll.periodiskallmänhar ingenagge
kanDäremotnämntsschemasådana enligtregler ovan.somomfattas sammaav

kompletterasförfarande. Dettaselektivtenligtkontroll ettförkallasfordonövriga
volymmässigtinspektion.på flygandefordonskontroll väg somomfattandemed en

skötsVerksamhetenbesiktningshallarna. avifordonskontrollenbetydligt större änär
underi sin sorterarturVegdirektoratet,delBiltilsynet, somstatligadet aven

Samferdseldepartementet.

Tungapersonbilar.fordonskontrollperiodiskallmäningen avhellerDanmark finnsl
antaltrafik. Ettyrkesmässigbilar iregler liksomEGsenligtbesiktasfordon

kontrollsärskildförår kallasdeattvarjeemellertidkontrolleraspersonbilar genom
bilaräldrekontrollobligatorisk närfinnsDessutomi Norge.på liknande sätt som
EG-följdSomverksamheten.för avBilinspektionStatens enbyter svararägare.

periodiskförsystemutforma ettDanmark attkommerdirektiven nu
presenteradesdanska systemetdet sommarenutredningEnkontrollbesiktning. av

1992.

bilägarnapå avgifterIslandskerfordonskontrollen somFinansieringen genomav
budgeten.statligadenkontrollverksamheten överfinansierasNorgelbetalar.

kostnaderna.delvis täckerbaraavgiftssystemharDanmark ettochFinland som
statsbudgeten.viatäcksResterande del
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ländereuropeiskanågra andraKontrollbesiktning i5.3

iinfördeslångt deninnanfordonskontrollperiodiskhaftharÄven EG-länderflera
varierandedetillanpassatsharperiodicitetochOrganisationSverige.

månförhållandena. l deninstitutionellatill deland ochrespektiveiförutsättningarna
förkrävsminimikravEGsmedöverensstämmelseiredan ärinteperiodiciteten

EGtidsramardeinomSverige somförpá sättförändringar somdessa samma
förperiodicitettillämparEG-ländernagäller att enundantagMed ettbeslutat. par

direktivetvadoftare somän angerskerkontrolleninnebär attfordonskontrollen, som
minimum.

konkurrensmedfrån ländererfarenheterdirektiv ärutredningensbakgrundMot av
dettaTyskland finnsochBelgienlintresse.särskiltkontrollbesiktningeninom av
ochHollandIbesiktning.sådansigenbart ägnarorganisationer somgenom

kontrollbesiktning ävenvid sidanmed företag avkonkurrens även somEngland finns
bilservicereparationer.utför

besiktningenFörsta1930-talet,fordonskontroll redanperiodiskinfördeBelgien
personbilar.år. gällerDettavarjedärefterochår gammalfyrabilen ärnärsker,

imånad bussarochsjättebesiktasTaxi-bilarEGs regler. varföljerlastbilarTunga
obligatoriskdessutomharmånad. Belgienfjärdetrafikyrkesmässig var

överlåtelsebesiktning.

sinainombolag,privatägdabestår resp.tio somBelgieniOrganisationen av
ingårbolagentioDebilprovningsanläggningar.nätettområden landet byggti avupp

ContröledeOrganismesdesGroupementGOCAparaplyorganisation,i en
gemensamtefter ettarbetarbolagenallaför attAutomobile, svararasom
fordonsägarnaavgiftermedfinansierasVerksamheten sombesiktningsprogram.

svenska.detligger näraBesiktningsprogrammetbetalar.

föreRedan1950-talet.börjanfordonskontroll iperiodiskmed avbörjadeTyskland
personbilar görsfrågalverksamhet.sådanemellertid omförekomvärldskrigetandra

Däremellanår.vartannatår därefterochbrukvarit i trebilenbesiktningen närförsta
dennainnebär attvilketavgasutsläpp,kontroll bilensseparatemellertid avkrävs en

EG-enligtbesiktastrafikyrkesmässigibilarfordon ochâr. Tungavarjekontroll görs
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överensstämmandei allt väsenligt med detreglerna. Besiktningsprogrammet är
svenska.

TüV übenivachungsvereinnågra påår sedan hade Technisches monopolTills för
TüVbesiktningsverksamheten. stiftelse bedriver omfattande tekniskär en som en

många områden,kontrollverksamhet elektriska produkter, tryckkärl,inom t avex
TüVoch fordon. har antal bilprovningsanläggningar spriddalyftanordningar ett över

hela Tyskland.

några årSedan tillbaka har möjligheter för andra organisationeröppnats även att
under förutsättning de uppfyller Futföra periodisk fordonskontroll, vissa krav.att .n.

TüVsålunda tvåfinns jämsides med i princip ytterligare organisationer, DEKRA
friståendeantal förrättningsmän. utför 25 % de periodiskasamt ett som ca av

påetablerades redan 1930-talet och har tidigarefordonskontrollerna. DEKRA
medsysslat med olika provnings- och kontrolluppgifter, speciellt

fordonsområdet.konsumentprovningar inom Idag verksamhetenspänner ettöver
område påinriktningganska brett med teknisk provning och kontroll.

TüV och DEKRA arbetar efter besiktningsprogram, vilket fastställssamma av
fåTrañkminlsteriet i Bonn. DEKRA förfogar emellertid relativtendast stationeröver

och har istället valt enligt avtal utnyttja lokaler hos verkstäder, transportföretagatt
liknande inrättningar besiktningsverksamheten. Enoch för förutsättning dockär att

påpekaslokaler och utrustning uppfyller vissa angivna krav. Det bör att
någotverkstädernas personal inte i avseende medverkar i besiktningsarbetet utan

frånutförs besiktningsföretag.detta uteslutande personalav

bådeStorbritannienl kan verkstäder utföra reparation och besiktning personbilar.av
frånMan har transportdepartementet avskilt särskild myndighet för genomförandeen

Vehicle lnspectorate. Den för inspektion de 16500 verkstädersvarar av ca som
bådekan genomföra reparationer kontrollbesiktningoch och de 40 Designatedca

Councils ocksåför besiktning kommunernas fordon kan ta emotav egna men som
privata personbilar. vehicle lnspectorate driver 95 stationerna föräven ca egna

gången årbesiktning fordon. Personbilarnatunga besiktas första dettre efterav
år.fordonet tagits i bruk och därefter varje Tunga fordon och bilar i yrkesmässig

EG-reglerna.trafik följer

Vehicle lnspectorate finansieras avgifter för de besiktningscertifikatgenom som
utfärdas krst.f 4 Kostnaden för besiktning personbil drygt 200 kr.är Detn ca av en
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medhuvuddragi sinaöverensstämmerbesiktningsprogrammenengelska
kontrollbesiktningperiodisktillstånd genomförapå attKravensvenska.motsvarande

vissoch haorganisationpersonredbarkändlågt skaställda som enär varaman
medska arbetaFör denavgiftsbelagt.Tillståndet inteär somutrustning.specificerad

någotglesbygdsområden accepterarFör enen-dagskurs. manbesiktning krävs en
Någonstation.godkännandeförkrävspå utrustning somstandard denlägre som

attinte,påpekanden förekommer avser numandokumentering mencentral av
eftersomSverige,imodell finnsefterADB-registrering somförsöka införa samma

tillgänglig.blivit allmäntdatautrustning nu

har1960-talet,i mittenEnglandbörjade iMOT menpersonbilar avBesiktningen av
huvudsaki treDet fannsdyl.servicegarageverkstäder,förtiden varithela öppen o

detdär storatillgänglighet,prioriteringorganisationsformvalet dennaskäl för avav
kunde hadyl knappastverkstädererbjudsservicestationerantalet ogenomsom

konkurrensmenade attDessutomoffentliga sektorn.den maninombyggts upp
också fördel förinnebäraskullepå prisutvecklingen. Dettryck enskulle ettge

fannsdetattkonstateratåtgärda samtidigtfå felettkunnaatt som mankonsumenten
sålunda betraktatHolland harPå isådant. sätt manett somsamma

ställt de kravintepå service ochbilensaspekt somkontrollbesiktningen ensom
anläggningar.på opartiskhet och separatai Sverigefinns

kontrollbesiktningen tungautsätta1992regeringen att även avEnglandl överväger
arbetsorganisation välpå funnit dennavilket tyder attfordon för konkurrens, man

fungerande.

EGsförbesiktningsorganisationer attpågår uppyggnadSpanienFrankrike ochI av
någon periodiskhaftintetidigareFrankrike haruppfyllda.skall blikrav

överlåtit tillfordonetmedsamband attbesiktning iendastfordonskontroll utan man
utföraharnätverk, rätt attolikaackrediteratMan harägare. somsexannan

förbundit sig attNätverken harlandet.återkommande besiktning i

landet100 övervarje distrikt caiminstha ett center- infosystemha datoriserat- kvalitetssäkringförha program- arbetsorganisationutbildning ochförha program- lämpligabedömasi övrigtsamt som

verkstäders.andras,eller tanläggningarantingenanvänderNätverken exegna
fri ibesiktningsanläggningar ochpris i vissaTyskland har regleratettMedan iman

300 kronor.1992Kostnaden ärprissättning.Frankrike frihar iandra, caman
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Spanien för fordonskontrollhar sedan tidigare viss organisation periodisken men
föremåldenna för och komplettering.är översynnu

några5.4 Kontrollbesiktning i länder utanför Europa

Även Europa Formemai länder utanför periodisk fordonskontroll vanlig. varierar.är

från påDet japanska skiljer sig starkt andra länders. Kraven bilarnasystemet är
likaså gå såmycket höga kostnaderna igenomoch för och bilarna deatt attreparera

låg,ska klara Själva avgiften i genomsnitt betalar bilägar 5testerna. ärav men en ca
på på000 kr reparationer innan genomförs. Bl byts allatestet avgassystemet uta

ångtvättas fårbilar och bilarna Omhela underredet. bil inte klararöver testeten
betala hög avgift för försök.ägaren ett nytten

så låg någraDetta har lett till felprocenten 1 % och det knappast finnsatt attär som
år. såbilar i Japan äldre sju Därefter beräknas reparationskostnaderna bliär änsom

behållahöga det inte lönar sig bilen.att att

ASBDen engelska beteckningen för Japans motsvarighet till Local Landär
sådanaOffices. DetTransport finns 100 utspridda landet. De kan dels utföraöverca

ocksåhar teststationer. kantester, för auktorisera privata Dessaattmen ansvar
både utföra och de förararbetenjusteringar behövs före Dettester testerna.som
finns omkring 20 000 privata testställen.

Dessutom finns det 60 000 servicesställen auktoriserade utföra deattärca som
nödvändiga förarbetenajusteringarna inte har utföra tester.rätt attmen som

såledesKonsumenten kan antingen vända sig till servicestation sedan tillochen en
ocksåprivat eller statlig eller vända sig direkt till privat kombineraden provare, en

servicestation och teststation.

årDen första kontrollen sker efter och därefter utförs För detre test vartannat är.en
fåtal år, årligbilar blir äldre tio krävs kontroll.änsom en
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försjälvvarje stateftersom ansvararolikaförekommer system,I Förenta staterna
utfärdatsrekommendationharsidaregeringensFrån federaladen enutformningen.

Fortfarandefordonskontroll.periodiskförorganisationhavarje börstatatt enom
kontroll.sådansaknaremellertid staterfinns som

detochfordonbesiktar tungadettvå privatägda bolag,har enaSingapore varav
personbilar.huvudsakandra i

Reglerna ärSverige.iskernärvarandeförperiodicitettillämpasIsraelI somsamma
förorganisationstatligEnfordon. svararbåde lätta och tungafördesamma

kontrollen.
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BESIKTN|NGSFORMERALTERNATIVA6

setidenförändrats överharSverigeiomfattningochfrekvensKontrollbesiktningens
också mellanvarierarinnehåll besiktningsprogrammeniochFrekvensavsnitt 2.

enhetligauppnåattärEG-anpassningen mermedavsikten nuländer,olika även om
bilagaoch5avsnittseEuropaprovning inomochbesiktningolika typerregler för av

3.

fordon.besiktningåterkommandeperiodiskt avförformernautredningDenna avser
följandelbesiktningen.förnågra alternativa former6kapiteli dettabeskriverJag

minaochbesiktningsformernabedömningar avgerminajagredovisar7kapitel av
avslutandeDetkonkurrens.inriktning motmedorganisationsformertillförslag nya

slutkommentarer.ochförslagminasammanfattar8 gerkapitlet

förutsättningarbesiktningensFörändring6.1 av

i dagfordonfordonsinnehavarejämförbaraallaenkelhet attpå görrättvisa ochKrav
sinlikvärdiga ifordonfråga alla ärsigemellertidkanbehandlas lika. Man om

påmåstelbör hanterasfordonallaEllermärke.ochtypkonstruktion oavsett om
påjagpekaravsnittdettaanvänds lfordonenellerföraresätt, oavsett varsamma

påverka behovetbåde bordefordon,utvecklingentekniskafortlöpande somden av
besiktning.återkommandeförformernaochav

tillverkaransvarTeknisk utveckling6.1.1 -

redan istandardbestämningbetydandeskersäkerhetssynpunktFrån miljö- och en
enskildeoch densamhälletpå sättsde krav avtillverkningsledet somnormergenom
ochtrepunktsbältenhalkvarnare,låsningsfria bromsar,Införandefabrikanten. av
höjtkonstruktionsförändringarpåexempel somtydligabensinblyfri ärförmotorer

deUnderavgasrening.förkatalysatorkravetEtt annat ärkvalitet.fordonets
andelökat sinpersonbilarkatalysatorutrustade avåren harfemsenaste
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frånpersonbilstrafiken 0 till 40 Miljöeffekterna%. detta har varit högstnära ca av
märkbara avsnittse 3.1.2.

årligenInom Europa omkommer 50 000 människor i trafiken ochöver antalet fordon
årökar fortlöpande och beräknas 2010 40 % Enskildastörre idag.änvara ca

fordonstillverkare och olika samhällsorgan bedriver emellertid enskilt eller
tillsammans FoU-projektrad för bättre söka hantera trafikproblemen.atten
Den debatten bilsäkerhet i Sverigesenaste har förstärkning skydd vidavsettom av
sidokollisioner införande luftkuddar. Exempel EG-baseradesamt detär projektetav
Drive Dedicated Road Infrastructure for Vehicles Europe och Prometheus.

utgår frånFlera dessa projekt trafiken intelligentareatt göra förbättraattav genom
navigationssystem, kommunikationsenheter och fartkontroller. Avsikten iär t attex
bilen bygga möjligheter information tillfälliga trafikhinder ochatt ta emot om
föreslå alternativa påeller laser i frontenvägar att fordonet avkännakunnagenom
avståndet till farthållningframförvarande fordon. En intelligentare i stadstrafik kant

minska risker förarens miljöpåverkanoch fordonetsstressex genom genom
försämrad förbränning.

ocksåDen tekniska utvecklingen tenderar bilen komplex. Ettatt göra exempel ärmer
de elektroniska byggs i fordon,system för förbränningen.tex att styra Dettasom

påhöjer kraven kvalifikationer såväli utbildning och utrustning för service som
besiktning påfordon. Det därför rimligt krav ställsär att kontrollsystem byggsav som

någoti fordonets manöverdel, sådantredan vanligtär för attsom ange som
oljenivå, bromsbeläggens tjocklek och belysningsfel. Man kan förvänta sig fortsatten

sådanautökning inbyggda kontrollfunktioner. Ett exempel det elektroniskaärav
bilföretag årssystem ett vissa modellvarianterutrustat med i 1993 bilprogram.som

Här finns avkänning vissa utsläpp i rökgaserna.a av

Standardförbättringar i nytillverkade produkter kan kopplas till olika starka
frångarantiansvar tillverkaren och samhället kan lagstiftning specificeragenom

recall-regler vid brister i produkterna.

6.1.2 Teknisk utveckling selektiv besiktning-

Den tekniska utvecklingen fortlöpande utrymme för möjligheter attger nya
genomföra kontrollbesiktning fordon. Ett aktuellt exempel s.k.är den FEAT-av



teknikGenom dennabilaga 1.vidareAnalyser Test;Fuel Efficiencytekniken se
C02.koldioxidHC ochCO, totalkolvätenkolmonoxidutsläppidagmäter avman

infrarödadetljus inomabsorberarpå alla trebygger attMåtprincipen gaserna
lR-ljuskälla,lR-Ijus,består fördetektorområdet. Ett instrument enenav en

Inom loppetvideomonitor.tillhörandemedvideokamera av enpersondator samt en
utifrånidentifieratfrån fordon,enskiltutsläppen ettsekund instrumentet mätakan

frånPå utsläpp ettkort tid kankmlh.till 100hastigheterregistreringsskylt, idess upp
registreras.fordonantalmycket stort

USA, däraktualiserats isärskiltoch den harländeri fleraFEAT-tekniken har testats
datoriserad emissionsanalyserårs Amendments kräverClean Air Act1990

långtgående lagförslagethittillsdevices. Det mesttestingon-road som enincluding
Bill.HartIuftvârdslagen i Kalifornien Thehar tagitsamerikanskaföljd den nyaav

åtgärda fordondeidentifiera ochför attska upprättaAvsikten attär programman
avgasutsläpp.normvärden föröverskrider gällandekraftigtsom

avgasbesiktningsprogramsinatekniken ianvändaUSA beslutati har attFlera stater
lRhode lsland.Main ochVirgina,Michigan, Texas,Kalifornien även-förutom
DeIuftvårdsforskning tekniken.IVL testatochför Vatten-Sverige har Institutet

trafikarbete visade tnormaltfordon ilVL gjortavgasutsläpp exmätningar avsomav
Casåväl kolväten.kolmonoxidlåga utsläppfordonen harmajoritetenatt somavav

smutsigaste10 %hänföras till deutsläpp kanfordonsparkens totala60 % av
studienHC. slutsats atti fallet lVLsfordonenC0 och 20 %i falletfordonen varavav
skulle detreparation,föremål service ochellernödvändigförbilar blevdessaom

40medCO och reducerasi falletutsläppen halverasde totalateoretiskt innebära att
1ilägre halter än45 fordonenHC. studie visadefallet I lVLs% i avgasernaav

HC.volymsprocentC0 0,1volymsprocent resp

också lR-analyserregistreringsutrustning försvenska polisenDen testar avnynu
tackförbättrasskahastighetsövervakningenhandtrafik. Det i förstafordon i är som

på och ibilbesiktning vägsamordningGenom bättredenna utrustning. avenvare
eventuellt iutvecklas,utrustning kunnaskulle denna6.3.1 , typhall se vidare av

FEAT-tekniken.nämndadenkombination med ovan
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Bilgrovnings besiktningSvenskUtveckling AB6.2 av

6.2.1 Intern konkurrens

ASBdominerande inom sedanvaritorganisationskulturcentralstyrdaDen som
dååtgärda Den kritikslutet 1980-talet.sedanförsöktharstarten, somavman
långaavsåg alltförframför allt servicebrister triktades verksamhetenmot som ex

låg förnyelsevilja.väntetider och

utvecklingsprogram,interntADB framkritiken ledde till ettDen att togexterna som
1 juli 1988organisationen infördes den strävarsedan dess fortsatt. Den somnya

består organisationen tiobefogenheter. Nuochdecentraliseringefter avav ansvar
Mål föroch resultatkrav formulerasbesiktningsstationer.15-20regioner varderaom

ekonomi.servicenivân, kvalitet ochteknisk utveckling,

på projektet Nästa station. DettaASBs förändringsprogramexempel ärEtt aktuellt
Utgångspunkten och upplevdaanalysera faktiskastartade 199091. är att

ändringarFramförda förslagrationell produktion.hindermöjligheter för avomen
plattform för fortsattteknik bildatarbetsorganisation och harlokaler. utrustning, en

stationsverksamheten.utveckling av

alltmer lyftsservice till fordonsägarnaASBs roll leverantörEfter hand har avsom
funktion successivt betonatsASBs företagsmässigabolaget. Därmed harfram av

ned.och myndighetsrollen tonats

6.2.2 Bolagisering

betonas ytterligare deASBs konkurrenssituation skulle kunna attgenom ge
självständig ställning, skapadestationerna attnuvarande t ex genom manen mer

TüV.på sådan AB Svenskorganisation finns i tyskaregionbolag. Ett exempel en
påDessa i storlekuppdelat i 10 regioner. varierarBilprovning redan idagär

följande sätt
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StörstMinstFaktor

37316076335kkrOmsättning
34883anställdaAntal

2415stationerAntal

tionuvarandeungefär motsvararfristående bolagASB i somuppdelningEn av
visstillstimuleraochkonkurrenstillmöjlighetytterligareskulleregioner ge
långaförhållandevistillåtsSärskiltregiongränserna. manominpendling över

många bilägare attförmöjligheterreellafinnsinstäIlelsetiderbesiktningsperioder,
från andraExempel finnsbesiktningsstationer.friståendetvå fleraellermellanvälja

inombesiktasskabileninnebär attbesiktningsperioder. Dessapå rullandeländer
månadersfemfrån nuvarandeutökningEnbesiktningstillfälle.föregåendeår frånett

förbåde inomvalfrihet ramenkonsumentensökasålunda kunnaskulleinställelsetid,
attkonkurrensenförstärkning genomochorganisationslösning avnuvarande en

på marknaden.tillåtsfristående aktörerflera

besiktninqsformerKompletterande6.3

Vägkontroller6.3.1

1992 harseptemberi manpresenterashar199281SOUutredning soml en
därmedblirDetskall öka.kontroll efter vägfordonbesiktning genomföreslagit att av
årligtvid ettinte baraochfortlöpandeskickfunktionsdugligtibilenhaviktigare att

från ochövergå polisenföreslåsarbetedettaförAnsvaretbesiktningstillfälle.
bättreförväntasDärmedASB.och enpolisenTSV tillTrafiksäkerhetsverket

ibesiktningförfinnspå deochvägbesiktning somresursermellanskesamordning
hall

intemeningminenligtkontroll detärhallbaseradochjämförelse väg-Vid aven
Sverigeoch närNorgelika irättBilden är teffektivast.är exformvilkenentydigt som

gällerdetnärtrafiken samtiskadadeochdödadeantaletrelativagällerdet
påoch litet väg.på hallkontrollmycketsatsatSverige harfelfrekvens.fordonens

detvägsystemet gördärmedtopografin ochnorskaDengjort tvärtom.Norge här
måstefordonallasådanadvskontrollplatser,effektiva somfinnalättare att
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utrustningPå sådana lokaler och installeratplatser har byggtflera manpassera.
påvägkontrollen får hall.med kontroll ilikhetergör attsom

föreslårpå i Sverigeutbyggda hallartanke topografi, nätMed vägnät, av m m
båda kontrollkombineras. En ökad satsningkontrollformernautredningen deatt av

från årgång personbilarpå omfördelning kontrollresursernaväg t en yngreex av
på fordonsbeståndets trafiksäkerhet ochgenomsnittligapositiv effektbedöms enge

också samordnademiljönivå året. bedömningenASB givit uttryckt för attunder har
rationaliserings- ochpolisens vägkontroll börför hallkontroll och geresurser

kostnadsbesparingar.

tillgång TSVs kan ytterligareASBs databas och bilregistertill nuvarandeMed
årgångar vägkontrollerförbilmärken och fordon att styraselekteringar görasavav

framgått avsnitt 6.1 understödsSomfrämst behöver besiktigas.demot enavsom
Omläggningensådan FEAT-metoden 6.1.1.seutveckling teknik, t avny som exav

påtagligafrån vinster i form minskningarvägbesiktning börhall- tillinsatser avavge
på Särskiltkostnad.pekat indirektdet produktionsportfall RRV stor omsom en

fordonde riktaskan precisa att motdessa besiktningar göras sommer genom
problemfordon.redan har registreratsautomatisk trafikövervakning somgenom en

Överlátelsebesiktning6.3.2

Australien eller till nyligenoch delar har detDanmark, Belgien, Frankrike ärI ava
överlåtelse tillmed fordonetobligatoriskt besikta sin bil i sambandvarit att av ny

i första hand förhindraSyftet bakom denna besiktning att atttyp ärägare. manav
dåligt avgörande nackdel med dennafordon i skick. En typhandlar med av

ålder.alls besiktas, Enfordon inte byter inte oavsettbesiktning ägareär att som
trafiksäkerhets- ochkontrollbesiktning enbart förrisk är att görsannan som

kvalitetkriterium för fordon och därmed kanmiljöskäl, utnyttjas allmäntett sortssom
Överlåtelsebesiktning fårkontrollbesiktningen. närmastmisskreditera ses som en

återkommandekonditionstest,enklare kontrollbesiktning eller tform närav ex
ocksåmed i Danmarkhallbesiktning inte förekommer. I samband att numan

föreslårEG, befintligtanpassning tillbesiktningsformer attplanerar mannya som en
förmånöverlåtelsebesiktning Frankrike harupphör till för hallbesiktning. l man

då rikstäckande hallbesiktningbesiktningsform 1992,upphört med denna o m en
införts.
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hallbesiktninq iKonkurrens6.4 om

konkurrensökadutredningutgångspunkt attför dennagenerell gerDet är en
Enligtprisreduktioner.ochkostnads-underlag förochvalfrihetkonsumenten större

totaltbranschkonkurrens ifungerandebedömning det först manSPKs är engenom
föröka valfrihetdärmedskulleKonkurrensutveckling.får tillfredsställandesett en

efterfrågade ochtjänstersaluföraattför leverantörenoch incitament gekunden ge
och service.kvalitetmellan pris,optimal balansen

valfrihetenbegränsasföreskrivna statenkontrollerobligatoriskagällerNär det av
innehållperiodicitet,dvsProdukten,för leverantören.kundenbara för utan äveninte

övervakas staten.också ochtorde bestämmasKvalitetenbestäms staten. avetc av
dbemötandeöppettider,Servicegraden i formfastofta staten. oMaxpris läggs avav

dock kunnabörfrån Vägverketmyndigheterolikaefter förslag vara enm
också påskynda utvecklingkanorganisationermellan fleraTävlingkonkurrensfaktor.

teknik.och användning nyav

överväganden. Inomspeciellakrävadäremotservicegraden kangeografiskaDen
kostnader.täcker sinaglesbygd och inteligger inom15 stationerASB detär somca

frågorAndraockså lönsamhet.otillräckligharglesbygdutanför direktstationerVissa
föraASBs nuvarande atthursärskiltbedömas ärkan behöva sammanansvarsom

ytterligareske. Enskafungerande besiktningsprogramtillmyndigheters kravolika
erfarenhetsmaterialmedför databaserochfråga skall utvecklaär ansvaravem som

någonhellerhar inteerfarenhetsåterföring genomföras. Hittillsskaoch hur denna
härMöjligen finnerbesiktningsarbetet.iprisdifferentiering gjortsmarkerad manmer

sådana bör belastatidskrävandebesiktningar ellermindre frekventaatt mer
närvarande.sker förutsträckning änkostnad imed faktisk störrefordonsägaren som

Fristående besiktningsstationer6.4.1

studeratBelgien har jagTyskland ochifinnsförebild i organisationerMed som a
Tyskland finnsbesiktningsorganisationer. lkonkurrerandeinföramöjligheten att

Frankrikebolag. ltio privatägdai Belgien finnskonkurrerar;DEKRA och TUw som
Danmarkochfristående besiktning etableratsnätverk förjanuari 1992har i sex
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möjlighet attfristående besiktningsstationerinnebär, att gesförslagbereds somnu
stå underochskall ackrediterasDeprivata.stationerna ärfranskasig. Deetablera

SWEDACI Sverige kantillsyn.offentligunderackrediteringsorganuppsikt ettav
intygagivits attverkstäder rättmedsamband attibeslutatsredanvilketutföra detta,

átgärdats.bilbesiktningvid2oranmärkningarvissaatt

friståendeetableradkanredan sägasSverigeorganisation i somEn varasom
förfogarOrganisationenM.Riksförbundbesiktningsorganisation Motormännensär

anställda60medtestverksamhetoch driverteststationertjugotal caettöver egna
tillkapacitetNuvarandefår fortbildning.fortlöpande uppgesTestpersonalentestare.

De50 %. testerutnyttjad tilltestkapacitettesterår. Nuvarande är som20 000 caca
750 kr förmedlemmar,icke850 kr förprisfrån köptesttimmars2varirerarutförs

höjal syfte att400 kr.konditionsbetygmedtill trafiktesti Mmedlemmar
sammanhang övervägerl dettaorganisation.Mzsf manutredereffektiviteten nman

förbundet.bolagiseraatt

fallEgenbesiktning i vissa6.4.2

bolag,kommunalafordon,innehav texmyckethar storaorganisationerdelEn av
motsvararåkerier. organisationerdessaFörochteleverket störreposten,

betydande värden.besiktningmerarbete externproduktionsbortfall och genom
brukar storaorganisationertillåta ackreditering ävenGenom att somav
verkstadsföretag, skullereguljäraellerfordonstillverkareintefordonsparker men är

dåkan tänka sig attManbesparingar.kunna göra storaorganisationerdenna typ av
SWEDAC 6.4.2 och självställssådan de kravorganisationen möter som avsom

Alternativ skullefordonsparken.denbesiktningackrediterade förkan bli egnaav
besiktningsorganisationer beskrivits ifriståendefrån ackrediterade,de sompersonal

i anslutning tillbesiktningmänplacerakontraktsförfarande kunnaavsnitt 6.4.2 genom
skulle därvid kunnaBrukarföretagenhar.organisationernafordonshallarde som
personal ochförbesiktningsföretagetmedanutrustningen,för svararsvara

of conformity,declarationEGsJfr begreppbesiktningsarbetet. se
ordförklaringarna.
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bilverkstädervidBesiktning6.4.3

internationellaframgått dentidigarevilkethar,besiktning avutföraMöjligheten att
gällaÖsterrike, utsträckts attHollandochJapanEngland,i länderöversikten, som

besiktningochreparationinnebär attDet avbilverkstäder.ackrediteradeäven
Enorganisation.förtillfälle inomochvidske ett enfordonet kan ramensamma

rollbesiktningensbetonarbesiktningsverksamheten som ensådan organisation för
besiktningenMan kan säga attfordonet.serviceobligatoriskförstärkt eller av

brittiskai detBesiktningSverige, är tipå synsättannathittills har byggt ett ex
varittydligtSverigeden imedanservicekultur,inordnad i entydligtsystemet en

myndighetsutövning.

meddensamordnabesiktningserviceinriktad attärutföramöjlighet attEn en mer
Storföreskriver.biltillverkareunderhållsservice allafördet somprogram

täckerpersonbilarintervall för1500-2000 milsmedunderhållsservice skersom nu
trafiksäkerhetskontroll.ingår ASBside punkter som

kunnasådan skulleordning är attmedför konsumentenfördeltydlig manEn en
lika tydligEnsammanhang.detta ioch utföra ettservicebesiktning ochsamordna

uppstå önskanmellan konsumentensintressekonflikt kan om endenrisk är som
förriskföreliggerHärreparationsambitioner.och verkstadensbesiktning enkorrekt

överreparationer.

förstatligskullealternativ etti angivnaPå ansvarasätt organsom ovansamma
övervakningochkompetensutvecklingverkstädernasackreditering avresurser,av

arbetskvalitet.

års1991kanverkstadssektornriktning ökati motEtt steg engagemang av
från godkändfrån 1993 intygdetta kommerGenomriksdagsbeslut sägas vara.

ASB-station.ombesiktning vidfall ersättautförd reparation i vissa attverkstad om

friståendeockså variantenden attfinnsFrankrikeTysklandl ocha
föreskrivenverkstäder medsig ihyrpersonal,förbesiktningsföretag mensvarar

realkapital,befintligtutnyttjandehögrePå kan ettutrustning. detta sätt avman
påupprätthålla tydligkravensamtidigtochkonsumententillgängligheten för enhöja

reparationsföretag.besiktnings- ochmellanskiljelinje





ÖVERVÄGANDEN7

delsbakgrundbedömningar motsammanvägdamina avredovisar jagdetta avsnittl
delskonkurrens,respektiveinternationaliseringinriktning motutredningsdirektivens

gång. i sinaDenna harutredningensdel underjag tagitinformationden av
kapitel.i tidigareredovisatshuvuddrag

alternativabedömningskriterier för övervägaattfrämstaminajag nya,Först anger
fordon. Mitt främstabesiktningenfortlöpandeför denorganisationsformer av

skallföretagskall gälla förkriteriervilka gesvarithar att överväga somuppdrag som
marknadsvillkorenövrigaemellertid ävenFör konkurrens ärmarknaden.tilltillträde

påsådana effekthardå beröraspå frågor behöver ärExempel somviktiga. som
framtiden kommer attibesiktninghuromfattning, liksomochfrekvensbesiktningens

ifordon uteutökad kontrollförskjutning motfinnsRedan tutföras. avenexnu
ocksåSådan besiktning börbesiktning.flygandeellervägkontrollktrafiken, s

användningytterligareförenklasför konsumentenförfinas och av nykunna genom
särskilt inomi fordonet,diagnostiska systemanvändningoch ökadteknik av

miljöområdet.

nuvarandeförinomolika aktörermellankonkurrensdirektNär det gäller ramen
två varandrahuvudformerställt motjagharbesiktningssystem,stationsbaserade

besiktningetablera sig samtbesiktningsföretag attoberoendeprivata.förmöjlighet
drivmedelsförsäljning ochandra uppgifter tutförföretag även exsomgenom

bilreparation.

Bedömningskriterier7.1

tillkommit frammöta Jag harbesiktningsorganisationVilka kriterier bör en ny
Besiktningenöverväganden.minavägledning förhuvudsakligaföljande somnormer

ska

i första handdärigenomservicenivå bilinnehavare ochflertaletförerbjuda skäligo
myndighetsuppgiftprimärtserviceuppgift, inteinriktadtekniskt som enses som en
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besiktningeniintegritetopartiskhethögbehovallmänhetenstillgodose avo
likartade systemkravnivåer motsamt strävanEES-avtaletstillanpassadvarao
inträdeskostnadendärkonkurrensneutralt system,i ettkonkurrensunderutföraso sigetableraattaktörerrimligt fördet ärhögre attinte än nyaär

bedömningarandrasochsamhälletsunderlag förerfarenhetsdatasäkerställa somo miljöochtrafiksäkerhetutvecklingpositivfrämjaråtgärder avensomav

på besiktningengroducentersochKonsumenters syn7.2

ochproducenterbåde konsumenter,förbetydelsepå marknad harKonkurrens en
säkerställakonkurrensenskakonsumenterFörfunktionssätt.samhällets allmänna

teknikanvändningtillstimulerapris-produktivitetsutveckling och av nypåtryckett
tillgänglighet.fysiskbemötande,öppethållande,servicenivågodoch en

primäradetkonsumenten harfrån att ägarenutgår minaiJag resonemang
i förstarimligt attdärförmigförefallerDetsamhället.intefordon,för sittansvaret

kontrollbesiktning.fungerandepå välkravutgå från konsumentenshand en
denkritikuttrycklignågon ochaktuellkonsumenthåll funnit avfrånhar inteJag

dettaAvfordon.kontrollbesiktningbedrivithittillspå i Sverige avvilkenordning
nuvarandenågon anledning att övergeknappasthellerskäl finns

exempel i detpositivtmånga ettfall fungeratibesiktningsorganisation, somsom
fordonensminskaochtrafiksäkerhethöjaarbetet attinternationella

miljöpåverkan.

obligatorier,kritik mottystmöjlighetenuteslutaå intesidanandra enMan bör av
myndighetsfunktioner.medmonopolorganiseratshärdessasärskilt när somsom

starktupplevassådanapåverka fall kanienskilde att somdenförinsatser
alternativa insatser.avstår från diskuteraattattvilket kan görabegränsade, man

också tillrelation hurmåste ipå besiktningsformerna mansesAllmänhetens syn
indirekt kritikDen kanmarknaden. t avaktörer enandra somex sesvärderar

Sverige.ireparationsinsatserverkstädernas

integritetsfrågor kanochopartiskhethurbelysaskajagattdirektivl mina anges,
sålunda fortsattettbesiktningsverksamhet. Det ärframtidasäkerställas i en
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bilbesiktningerbjuda somlångt möjligtså ensida attsamhälletsfrånönskemål
eftersombilar,bedömningvidpart avställning svagkonsumentens ensomstärker

andelbetydandeför avochkomplicerade entekniskt svararalltmerblirdessa
ekonomi.hushållens

inomutvidgasackreditering nuauktorisation somform genomeuropeiskaDen av
etableraattsättettbaraintebesiktningsområden kan somsesochprovnings-flera

bedömningen.balans iobjektivitetefterockså strävankvalitetssäkring utan ensom
integritetsskydd.konsumenternastillackrediteringenbidraravseendeI detta

Olika insatserdiskuteras.emellertidkanställningkonsumentensstärkerHur man
serviceutveckling motpå ochtjänste-kravvarandra, texmotbehöva vägaskan

alternativdemotmåste bedömas sominsatserValetsäkerhetsbedömningar. av
olikavidbesökenskildaantaletminskaattintresseKonsumentensfinns. av

besiktningsföretagfristående gesatttillgodoseskan t genomserviceanläggningar ex
frånErfarenheterverkstäder.separatatillanslutningietablerasmöjlighet att

bilkonsumenter.andelstorföredraskombination endenna avvisar attTyskland

BilprovningsSvenskABfunnit motutredningenunderkritik jaguttaladeDen
biltillverkare.ochmärkesverkstäderfrämstfrån bilbranschen,kommitharmonopol

harmedlemmarderas400200mellanbedömt attutredning avinternhar iMRF -en
Frånnuvarande former.sinaibilbesiktningsigkapacitet att taochkompetens an

tävlaföretag attförmöjligheter omkonkurrenssynpunktproducentersdessa ger
krlår,Mdr100omsätterbilbranschensvenska caDenintäkter.marknadsdenna

% och80förbilarbegagnadeoch casvararinköpförutgifter nyaavvarav
hushållensförkostnadentotalaDenreparationer.förutgifter%resterande 20 är

Denkonsumtionsbudgeten.tiondelmindre ängenomsnittligt avenbilinnehav är
1 %mindre änvidareutgörårliga bilbesiktningen avdenförkostnadendirekta

deöverkomlig försålundabesiktningskostnaden ärdirektadriftskostnad. Dendenna
inkomstbortfalleventuelltenskildedenförkommerkostnadhushåll. dennaTillflesta

fordontungainnehavareFörtidsförluster. avochbesiktningenmedsamband renai
idagbilbesiktningtroligenEkonomiskt ärrelevanta.kostnad denalternativadennaär

bilbranschen äninomserviceföretag sommarknadspotential förintressant sommer
i Japan,besiktningsverksamhetenrigorösamycketDenkonsumenten.kostnad för

starkakravnivån besiktningföremellertid att avvisarför,redogjortjagsom
avsnittsefordonsägarnaförkännbarmycketbliochdrivaskanintressenter upp

5.4.
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opartiskhet,garanti förnågonknappastmonopolsituation äriorganisationEn en
obligatoriskförmonopolorganisation ensvararEn somägarsituationen.oavsett
gentemotbarainteställningfå starktenderar attASB gör, enkontroll tsom ex
besitta.attkommersamtidigtkompetensockså den mankunden utan genom

därigenomkanbesiktningsfrekvensochbesiktningsprogramomprövaattMöjligheten
därmed.fördröjsverksamhetenförsvåras. Utveckling av

konsumentenförvärnagäller attdet entendens när omoroandemotsattEn
tillbilservicekoncentrationenökandedenhär avärkonkurrensfungerande

alltpå bilarnassannolikt merutveckling berorDennamärkesverkstäderna.
frånövergång detinnehåll. Risken attärtekniska enkomplicerade

teknisktövergå till rentettskulle kunnahandefterASB harprovningsmonopol som
lbesiktningarna.förskulledessa ävenmärkesverkstäderna. svaraförmonopol om

friståendeexistensenbidrar blottaperspektiv avsådantett
skapaattkonkurrensfungerande genombättretillbesiktningsorganisationer en

vagnparken.konsumentupplysninginformation ombalanserande

erfarenhetsåterföringochSamhällseffekterna7.3

900drygtemellertid storbilbesiktningförkostnadentotaladensamhället ärFör -
helaförsammantagetpåpekat tillkommerRRVSomår 1991.Mkr

beräknade deRRVproduktionsbortfall.obetydligtickefordonsägarkollektivet ett
avgifterna.direktadebeloppungefärtill somkostnadernaindirekta samma

vinstsamhällsekonomiskfram avräknatkalkyleri sinaRRV har en
alternativa,vinsterdock ingetkalkyl säger avDenna ombesiktningsarbetet.

minskatetti formsamhällsintäkterBilbesiktningens avbesiktningsformer.effektivare
finnermiljöförstörelseminskad manocholyckskonsekvensermildradeolyckor,antal

kapitel 5iöversikteninternationellaframgår denSomotvetydiga.heller avinte vara
mycketbilbesiktningomfattningochockså förformen avvarierar2bilagaoch av

kopplabehöversamhällsintäkter sammanfå fram manFörländer. attolikamellan
ochtrafiksäkerhetpå fordonspark,effekternamedproduktionsresultatdirektaASBs

miljö.

allaframgår att1991produktionsstatistik för summan avASBsgranskarOm man
besiktningföreläggandeförår frekvens nyhar av4änpersonbilarprovade enyngre
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14,2frekvensenpersonbilar ärår gamla59%. Förunderstigerombesiktning som
endastfrekvensenår bilargamla ärFör 3°o.18,1år personbilargamlaför 6% och

utfärdasTotaltfått körförbud.0,1 % caår haräldreeller10bilarAv är3,9 %. som
till klederanmärkningarår. Vissa skörförbud typer2000 avper

verkstad förtillbilenköramöjlighet attfordonsägarenendagsförelägganden, där ges
från ASB.uppgifterårligen enligtåtgärdersådana vidtasåtgärd. Ca 9000

påbyggerredovisar inteASBproduktionsstatistik enDå omfattandeden som
materialetstatistiskadetanalystraditionell görasinte avbas, kan tyvärrenhetlig en -
dragitsdärförharslutsatsernavarandra.medfrekvenserrelativajämföraatt t ex
personbilarbesiktningenianmärkningargällerdet arten avNäröversiktligt. avmera

underföremål besiktningförblivitbilarallakonstatera, attdock somkan avman
1991 har

vindrutetorkare,på kommunikationssystemanmärkningarfleraeller25 % en-strålkastare mrn
på bromssystemanmärkningarfleraeller24 % en- avgasreningpå avgassystem,anmärkningar m mflera19 % elleren-

därfordonsägaren,enskildesvåra denutföra förattfunktionskontroller ärVissa
bilägarenfunktionerkontroller berörAndrakontroll.för somkrävsspeciell utrustning

strålkastare m.vindrutetorkare,exempelvisfrekvens mmedkontrollera tätsjälv bör
funktioner attdessafleralltkommerutvecklingtekniskabilarnas avtakt medl

dekupé, ävenvilket gör attbilenspå iinstrumentindikatorerviakontrolleras
konstateraskanomedelbartkontrollerakrångliga avattvarittidigarefunktioner som

vididag stort utrymmedöma ägnasmaterialet attstatistiskadetsjälv. Avbilföraren
ochkontrolleraharsjälv attfordonsförarenprimärtåt funktionerbesiktningen som

upprätthålla.möjligt attmedelenkla ärmedåtgärda och ävensom

År %291980ökat.handlivslängd efterframgår avbilarnas varstatistik attSCBsAv
andelenår hadeår Tiogamla.minst 15år %och 11gamla senare10bilarna över

år. förbättrade15 Dennaminst%och 16år till 37 %gamla ökat10bilar varöver
ochkvalitetpå både förbättradsannoliktberorDeninternationellt hög.livslängd är

återkommanderostskydd. Denunderhåll, det gällernärtförbättrat ex
service.regelbundenvälroll likaspelar härkontrollbesiktningen annansomen

ilivslängd, vilketökandefordonsparkenstillsålunda sannoliktbidrarBesiktningen
deneffektenpositivaframhållits entydigtdenockså avundersökningRRVs som

monopolföretag ärproduktionsresultatASBsbesiktningen.återkommande som
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syftesamhälletstillkoppla demkanendast motiverat attemellertid principi manav
Antalet bilaroch miljö.trafiksäkerhetförbättranämligen attfordonsbesiktningen,med

uppgår 4 miljoner.tillfrån och1965 till 1985fördubbladestrafik nästani canu
förhållandevis1970-taletbörjansedantrafikskadadepolisanmälda ärAntalet av

långsamt sjunkit under15000är, trafikdödadeantaletmedanca sammakonstant
ochkolvätenkoloxid,750år. kväveoxider,1250är Utsläppenfrån tillperiod avcaca

efter1980-taletmittenmarkerat eftersärskiltsuccessivt minskat,harbly av
från mindre problem.bilar ettBlyföroreningar ärkatalysator.införande nuav

Enbrister varierar.bilarnasbesiktningsstatistikframgår också ASBs atttydligtDet av
selektivaförbanaanvändning skulle kunna vägochstatistisk analysförbättrad mer

sigårsmodeller kan förvänta attdärde fordon, etcriktadebesiktningskrav mot man
på ochtrafiksäkerhets-med avseendeeffektskulle bästserviceförbättringar av

och selektivaefterbesiktning vägmiljömål. registrering ochKombinationen av
skulle kunna störreförhöjda värden,harinkallelser fordon geav som

uppenbart,besiktningsresultat. Det ärbesiktningenförbättradekostnadseffektivitet i
tillgång,viktigbilparken,svenska ärdenredan finnsdatabasden somatt enomsom

hållpå byggai färd medflera attInternationellt tycksvidareutvecklas.bör man nu
tordonsområdet.påSverigefunnits isådana längesedanregister somupp

marknadsvillkoren7.4 Besiktninqsproqjgmmet -

enskildassamhällets ellerutredning inte att vägadenna ärAvsikten med
miljö.trafiksäkerhet ochförbättraförbilprovningen gör attden nyttauppoffringar mot

därigenomkan stimuleras för attfungerande konkurrensSyftet hurattär se en
frågaemellertid inte enbartDettaproduktiviteten och service. ärförbättra somen

bättremarknad fungerarställningstaganden. Enorganisatoriskastrikttillbegränsas
ochFrågor omfattningbesiktningensstabila.kända ocharbetsvillkoren välär omom

påverkar långsiktiga kostnads- ochsådant debesiktningsfrekvens dvs som-
etableracentrala för det företag överväger attlntâktsmöjligheterna därförär som-

frågadennaDet uppenbart, attpå besiktningsmarknaden. ärsvenskasig den
förhållandenradomfattar t exen

påverkan pä utformningutrustningfordonets- bilarbesiktaoch alltmer selektiva sätt attalternativa- med hänsynbesiktningsarbetet,dela tmöjligheten att exupp- ålder och fordontill fordonets typ av
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minskadeochtrafiksäkerhetiförbättringarnabokfördademycketHur av
TrafikinstitutetochVäg-bilprovningenårligadengottskrivaskanmiljöföroreningar

delendominerandedenatt avtbedömerfristående exandraoch organ
på vägfelberorandelrelativt storföraren,på missgrepp enberortrafikolyckorna av

Liknandepå fordonet.feldirektaberoendedelmindre ärendast avoch en
bilprovningobligatoriskhaftinteDanmark,ochNorgeigjorts somharbedömningar
gällerdetNärvägkontroller.tillsigförlitatanläggningar utanvid stationära mer

denkopplade tillhandi förstadessamiljöområdet torde varauppnås påeffekter som
reparationertillhandandrai avochvid leveransredani bilenfinnsutrustning som

tillfinnsmöjligheterockså depekat somjagharutredningenutrustning. lbefintlig
och6.1.2avsnittseFEAT-teknikenteknik, texanvändaatteffektivisering nygenom

högstockså sänkaskunnaberäknasFEAT-utrustningförKostnaden5.bilaga
möjligheterDeanvändning.reguljärvidmiljstationnuvarande 0,5från enväsentligt

fasta,tillteknikenutvecklarborde finnasmiljöövervakning manomförbättradtill som
BesiktningFoU-insatser.fortsattatillinspirerabordeanläggningar,automatiserade

varandra.tillkoppladeintebehövermiljöförbesiktning varaochsäkerhetför
eftersomökas,sådan teknikanvändastimulansen attborde nyGenerellt

Ansvaretblikan stora.fordonsinställelserobligatoriskavid färresamhällsvinsterna
försektorsmyndigheterdehar svararutveckling somdennadrivaatt

föreskrifter.bilbesiktningens

bedömningenbelagdainteförekommandeovanstående allmäntoch den menAv --
denattdra slutsatsenpå fel, kantekniskatrafikolyckorna beror man5 %att avca

förhållandeviskontrollverksamheten ärtrafiksäkerhetsdetaljer ipåpåverkandirekta
naturligtvis ettfelentekniskadefordonspark berörväxandebegränsad. Vid en

också minskabordebesiktningsarbetettyckadock attkanManbilar.ökande antal
tekniska fel.förolycksandelenrelativaden

årliga bilprovningendenmöjligt attdetanföra ärattkanMot detta manresonemang
ochsina bilarförvaltarbättrebilägarnainnebär atteffekt,förebyggandehar somen

förtsintebedömning,spekulativdock somDetta ärvägvärdighet.derashöjer en
ocksådock tyvärrgällerDetsammaundersökning.vetenskaplignågonfram i

fordon föresinabilägarnaprivatadedel servarstorkänt attDet är avmotsatsen. en
Det ärbesiktningen.påverkarockså resultatetsäkerligen avvilketbilprovningen,

föregenintressedelen ettöverväganden ärunderhåll tillbilarattuppenbart, av
bilägare.flertalet
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viktig detisigsystem är närpå förekomsten ettsjälvadetMycket tyder att är somav
fordonallasäkerställerDärigenom attfunktionssäkerheten.den tekniskagäller man

och mätbararisk konkretaalltid attfår funktionskontroll. Det finnsrimlig enen
egentligensvårhanterliga, dessapå ävenbekostnadlyfts framfaktorer omav mer

också detlika välDärmed sagt attslutresultatet.relevanta förbedöms somsom mer
trafiksäkerhetsarbetet,inslag ibilprovningtekniskrisk överbetonafinns att somen

besiktningsprogrammen.enskilda inslag iensidigt överbetonafinns det risk atten
HollandFranrike,Tyskland,vunnits i Norge,erfarenheterJämförelser med de som

på detta.England pekaroch

besiktningsformerdifferentieradeAlternativa och7.5

ingående granska och omprövaalltid anledningnaturligtvis attDet finns
åläggersamhälleteftersomeffektivitet. Inte minstbesiktningssystemens

på de skadormed tankeobligatorium,kontrollbesiktningen ettfordonsägare asom
pååstadkomma Omprövningtredjebristfälliga fordon kan man. av

såväl omfattningperiodicitet,gällabör därförbesiktningssystemet somprogrammens
debakgrundomprövningar skenaturligtvis motminst behöverarbetsformer. Inte av

tillvilket lederinternationella samarbetet,detfinns underlättasträvanden attsom
kontroll- ochinomharmonisera verksamheter ävenförinsatser att

provningsområdet.

åtgärder kommerandra speciellaregistreringsbesiktningar ochTypbesiktningar,
på utrustning och kompetens.särskildställa kravi fortsättningen att storaäven

välja denna typbiltillverkarna kunna att görafortsättningen attDessutom kommer i
blir desammaeftersom reglernaland önskar,vilket europeisktbesiktning i manav

typgodkännandeländerna förbinder sig accepteraEES-avtalet och attgenom
Sverigesådant begränsat iarbete fOmfattningen ärgenomförd andra länder.i nav

ASB-organisation. Inomtillresursskäl förväntas koncentreraskanoch enav
Solberga.särskilda enheten idengenomförs besiktningenkoncernen genom

fristående nedanorganisationer seemellertid andraIngenting hindrar att även
sådan verksamhet. Det äroch ackrediteras förbli k notlfied bodyansöker att som

typgodkänna sina fordon,ska kunnarimligt biltillverkarna självaknappast att egna
påfrån denna marknadutgår sigde organisationervarför jag att genomsom ger

fristående frånpå tillverkarintressen.heltägande eller sätt ärannat

68



69

Behovetkomplext.blivitinnehåll successivthar avtekniska merFordonens
riktad motbliochbåde stigaförväntasdärförkvalitetskontroll kan merkvalificerad

måste i allt störrekontrollfunktionermedSäkerhetssystemenbrister.vissa
därmedskullekonstruktion. Föraren genomi fordonetsutsträckning byggas

service- ochfå informationutsträckningi ökado.dyl.vamingslampor om
reparationsbehov.

besiktningrelevansinriktadselektiv,utvecklaattmöjlighetendet gällerNår meren
FEAT-teknik tjänatmedutförda studierna somhittillsdelVLs slutsatserkan av

5bilagaexempel vidarese

polIuters förgrosshögemitterande fordonminoritetPå väg svarar en- frånHCC0 ochvaddokumenteratutsläppentotalade avserhuvuddelen av litenproportionelltlåga medutsläppmycketfordon harmajoritetmedantrafiken, en
luftkvalitet.lokalförsamtutsläppensamladebetydelse för de

ochobligatoriskpolluter oavsettpå grosstio vägarna är ombildragI avgrova en- inte.ellerförekommeravgaskontrollperiodisk

bristandeoftastpolluter ärgrossuppträderfordonOrsaken till att ett som- avgasreningssystemetmedmanipulationunderhåll medvetenocheller
tampering.

fortsattsigförväntalVLs slutsatserbakgrund enbl mot ovanMan kan ava
metodvilkenochbesiktasbehöverfordon somolikaofta typerdiskussion hur avom

dataregister övergodaTackfordonsproblem.olikaför typeranvändas varebör av
kunnafordoninkallandenselektivaskullefordonsstatistikoch avfordonsinnehav

märke, kanårsmodell visstellervissföruppträder störreNär felenske. grupper av
sådantÖvervakning och ettsamhället.användasockså recall-reglerstrikta av

därförDetmiljö. ärtrafiksäkerhet ochförsektorsmyndigheterkanbemyndigande ges
Vägverket ettframtidenTrafiksäkerhetsverket i gesombildadedetrimligt att

ASBsinkluderarvilketutveckling, ävendrift ochBilregistretsförentydigt ansvar
nuvarande databas.

medC-kontrollerB- ochi A-,besiktningsarbeteockså delaattmöjlighetEn är upp
kontrollenpå krävande självahurpå Beroendeutrustning.och kravomfattningolika
kunnabörkompetens,besiktningsmannensochutrustning mangällerdetnärår

Detta förutsätterdessa.utföraförlicenslauktorisation attolika typeröverväga av
EG-gällandeförinomskesådan uppdelning kantillmöjligheter ramendock att en
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EG,regler änhavilja strängaresigsituationerSverige i vissa ansereller attdirektiv
minimidirektiv.i termersinahittills format avnormersom

iförunderlättaockså personerkunnaskulleC-kontrollerB- ochA-,uppdelning iEn
harutsträckningvisslbesiktningsstation.lämpligfinnalägeni vissaglesbygd att

tillviljaochkreativitetenidag,besiktningarsinadifferentierat menASB
ocksåföretagflerkontroll, desto gesenklareJuöka.säkerligendifferentiering kan

ideltakundebensinföretagatt tinnbäraskulle kunnaDetta exdelta.möjlighet att
märkesverkstad.vidutrustningkrävdeavancerademedanbesiktningar,vissa mer

miljöbesiktningochtrafiksäkerhets-mellandifferentieringaranalysEn närmare av
medbesiktningdifferentieringliksommöjligheter,sådana avöppnadkunnaskulle

användningssätt.ochpå fordonstypavseende

kräverallt bromsprovframför merdet somärbesiktningsmomentengällerNär det
teknikAnnanrullprovare.med ksystemetttillämpasIdag sutrustning.betydande

attuppenbart,emellertidDet är enmätnoggrannheten.tvistarhärfinns, ommanmen
ochbesiktningsstationinvesteringskostnaden försänka enskulleteknikalternativ

tungtligger ettHäraktörer. ansvarpå förmarknadeninträdeunderlätta nyadärmed
kravställandetioDebilbesiktningen.förföreskrifterutfärdarpå myndigheterde som

önskar vidprecisionvilkenöverväga manmåste självfallet sommyndigheterna noga
arbetedettakonsumentsynpunkt ärFrån merfordon.funktionskontrollerolika av

precisionen.tekniskaden rentänintressant

föreslårtrafiken,ibesiktningflygande enkutredningenframlagdanyligen om sDen
detuppfattningen attJag delarvägbesiktning.förmån förfrån tillhall-omfördelning

förhallbesiktning,på obligatorisk resursernaminska kraven omrimligt attär
förkontrollerpå inbyggdakravökadedettatillLäggerökar.vägkontroller man

avgasutsläppövervakningförteknikdenvidareutvecklar avochmiljökomponenter
förytterligaremöjligheternaökarSverige, enioch testatsUSAiinförs somsom nu

går igenomfordonmajoritetDenbesiktning.obligatorisk som nuutglesning av
potentiella vinsterpå storapekar genomanmärkningallvarligarebesiktningen utan

problemfordon.riktad motuppföljningteknik ochförbättrad

branschen attibedömningar görockså de allmännapekar manriktningl samma
siffra varitdennapå fel och atttekniskaberortrafikolyckorna%5-10mellan av

pekar iTal-rapportennorskaDentillkomst.ASBssedanförehållandevis konstant
Härtillförsiktighet.medbedömningardessabör tariktning, även om mansamma
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gällerdetbesluta närpå kanpolitisk vägde krav omdockkommer man
kontrollerinbyggdakollisionsskydd,galvanisering,utformning tprodukternas ex

etc.Varningssystemmed

förarenägarensomfattning är attpå i relativt storkontroll vägmedFördelen
påKontrollåret vägtorde öka.skick helaacceptabelthålla ifordonetambition att

selektivt urval.tillmöjlighet ettvissävenger

mindrefellbrister ärupptäckapå möjligheten attattkontroll väg ärmedNackdelarna
upptäcks vidfeldehälftenupptäcks baraundersökningnorsk somavenligt en

RRVförhållandevis Enligt ärhöga.kostnaderna ärkontroll i hall trots att
ASBs bedömning ärså kontroll i hall.gånger dyr2 á 3kontrollorganisationen som

därmedochkontrollformdennaeffektiviseramöjlighetergoda attdock finnsdetatt
oplaneradedekostnader förförarenskommerTill dettakostnaderna.sänka m

uppehållen längs vägen.

upptäckaskan trotsbristerfel ochflertalethallkontroll i är attmedFördelarna
tillgång tillmedpersonalerfarenvältränad ochOrsakenkontrolltid. ärrelativt kort en

besiktning,anpassade försärskilti lokalerspecialutrustning

kravetinte känner attägarenlförarenårlig hallkontroll i attärmedNackdelen en
besiktningstillfället.tillanslutningibaraunderhålla kontinuerligt utanfordonet

mindresuccessivt kommer atthallbesiktning idels endetta attslutsats ärMin av
istället fördyl. attmotorcyklar, släppersonbilar,hittills haft förbetydelse den oän

finna deeffektivitet attökadsökafordon kommer attalla genomsiginrikta mot man
åtgärder störstaeller därproblemende störstafordonfordonsgrupper utgör gersom
årlig körsträckahar högfordonhörTill denna tsamhällseffekterna. somexgrupp

fordon.trafiksäkerhetssynvinkel är tungaviktigaåkerifordon, Särskilttaxi och ursom

påövrig trafikblandas medfordonfrekvens tungaPå högagrund den somavav
måste särskildapå fordon,dessafinnsbelastninghögaoch denlandets vägar som
styrinrättning,bromsar,speciellt funktionerpå Detta gällerdessa.ställaskrav som

påhögre kravställarimligtmening attenligt minDetdyl. ärhjullager o
dekontrolldet gällerpersonalkompetens närutrustning och avbesiktningsfrekvens,

för högoch utsättstrafikfrekvenshöghareftersomfordonen,tunga man en
denförutsättningarandra änunderarbetarDå yrkesmässiga trafikendenbelastning.

delingår naturlig i denkontrollerockså rimligtdet attprivata som enär noggranna
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därkan antaskontrollkontinuerligEngenomför.transportföretagenproduktion som
nödvändigt attlikahellerinteDet ärdriftekonomi.goddelmedveten avvara en

kanmöjligenbesiktningsorterauktoriseradepå somtäthetupprätthålla lika storen
fordon.privatahävdas för

behålls ibesiktningsfrekvensenifrånutgår attjag3,5 tonfordonFör tunga
innebär attsystemettformakunna sombörDäremotomfattning.nuvarande man

sinhartransportföretagetfordon därbesiktninggenomförbesiktningsföretag av
kostnadskrävandekostnader. Denkundensminskadärigenomvagnpark för att

märkesverkstäderhosASBhos ävenförutomvanligärför bromsprovutrustningen
behöva göraskantillförlitlighetbromsarnasSärskilda testtransportföretag.och av

ASB. lutanförtillgång utrustningtillgångår. krävervilketenföreskrivetoftare än
aukoriseradASB böränfinns hosbromsprovutrustning engodkänd annanfallde

attMöjlighetenkontrollbesiktning.obligatoriskförävenkunnabesiktningsman svara
idag,ASB finns ävenhosobligatoriskavid dentidpunkt änvidtjänstenköpa annan

omfattning.begränsadanvänds imen

2orkbesiktning svidanmärkningarvissalåta verkstadsintygBeslutet att av
iinvesteringarförförutsättningarskaparombesiktning,ersätta nya

godkändadeDels kommerverkstadsbranschen.inombromsanläggningar
delsbättre,utnyttjasASButanför attfinnsidagredanbromsprovutrustningar som

transport-hosökabromsutrustningar att utekvalificeradeantaletsannoliktkommer
utrustning förfrån verkstäder kostaruppgiftEnligt enverkstadsföretag.och

kapacitetsutnyttjandehögettförutsätter avvilket600 kkr,bromsprovning ca
motiveras.ska kunnadenförutrustningen att

besiktarinnebär attpersonbilarkontrollbesiktning manminimiregler förEGs av
år tiobilentill dess ärvartannatåret därefterochgången fjärdedetförstafordonet

sålundabestämmelserna ärår. svenskaDevarjebesiktningår. skerDärefter
skälgiltigt attbesiktningsperiodicitet. Ettgällervadminimiregler,hårdare dessaän

året varitharandraefter detredanpersonbilarbesiktningensvenskapåbörja den av
har jagutredningenUnderkatalysatorjustering.förfinnsgarantiâtagandende som

på striktarealltkravofta möttbesiktningsföretaginomintressenterav
på för höjdapå bevisbristenpekarbedömareandramedanbesiktningsscheman.

bakompå andra faktorerkravnivå. pekarSnarareuppdriven maneffekter enav
återkommandebetydelsenochstandardförbättringvagnparkens av enolyckor,

främsta rollbesiktningen har sinbedömning attockså minservice. Det är som
servicesystem.obligatoriskt



besiktningsfrekvenspåkravFäröarna störreendastharmaterialinternationellal mitt
visar000 fordon100trafikolyckorantaletstatistik perFNs överSverige.än

samtidigtår Detta är1990.19,6siffrornabästade nästSverige harattvisserligen
året och4edetefterförstbesiktar22,8, därHollandiså bättremycket än maninte

året ochgången 2aefterbesiktar första22,3, därår Italienellervarjesedan man
senastehar de trevägbesiktninghaftendastprincipiNorgefemte.därefter vart som

år 1990.17,2åren siffranlägstahaft den

på densigbetableravillför företagviktigtdettidigare nämnt är somSom jag
gälla underattkommervillkorvilkavetbesiktningsmarknaden att somsvenska man
EGssigatt närmahär kommerifrån Sverigeutgått attöverskådlig Jag hartid.

skulleSverigeprivat ianvändspersonbilarFörhall.besiktning iminiregler för som
året därefterochfjärdeförst detbesiktningövervägerinnebära attdetta enman

sannolikjagutvecklingår. Denna10fordonet är anserår desstillframvartannat
bedömaskommer attvägbesiktning som merbakgrund attfrämst mot av

finnerochutvecklasdiagnossystembilarnas mansärskiltkostnaddseffektiv, om
också iASB harmiljöutsläpp.traflkövervakning förtautomatiseradförformer ex

atthallbesiktningarglesareriktning mot genomiår föreslagit ett stegioktober
andraåret denoch3edetefterska skebesiktningenförstadenför attargumentera

katalysatorernasår. skäl för detta ärEttvarjeåret därefter5e samtdetefter
konsumentvänligatillbiltillverkarestimuleraFör attkvalitetsförbättringar.

märkesverkstadendärsig systemockså tänka ettkunnaskullefabriksgarantier, man
bordegått kontrollDennaut.garantitidentill desskontrollerför dessakunde svara

civilrättsligt.och lösaspå sättske annatkunnadock

Intemationaliseringen7.6

lagt199192170maj 1992iEES-propositions.k.sinRegeringen har genom
anpassningföreslås attöverväganden. Därifrån avutgått minai enjagförslag som

ochmöjligt att öppnadetskall ske ärEES-rätten närtillkontrollordningarsvenska
enskildaBåde ochoffentliga somtillämpas. organanmäldamedsystem organ

konkurreraochsystemetinommedverkakunnapå skallkompetensuppfyller kraven
uppdragen.om
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EES-medfördrektivomfattasprodukter avförhandskontrollen somgäller avdetNär
ersättasbehöverriksprovplatssystemetattuppfattningregeringensenligtavtalet

privaträttsligaersätterordningEGsEnligtanmälda nyamed organ.systemmed ett
riksdagenEnligt degodkännanden. avmyndighetsbeslut omtidigarecertifieringar

ochoffentligafölöppetsystemetsvenska varaskall detriktlinjerna nyaantagna
kompetenskraven.uppfyllerdeattvisatenskilda somorgan,

fånormaltbårochuppragsbasispåuppgiftersinautföranmäldaDe organen
attbedömsdetundantagsvis,Endast onsjälva.på tjänstersinaprisernafastställa

frånskäl attfimsdetattotillfredsställande, mananserkonkurrenssituationen är
innehåller ettLagentjänster.vissaförprissättningengå och styrasidastatens

attbestämmerregeringenmyndighetdeneller somregeringenbemyndigande för
anmäldaföreskrifter organ.meddela närmare om

vissagällerdetnärbindningarundertecknatSverige gerEES-avtalDet som
gällerietdrift,i närbilarprovningenåterkommandepå avdenminimikrav

fjärdedetsenastgångenförstaskapersonbilEn provasfrekvens.ochomfattning
fordonår. Fcr tungavartannatminstdärefterochbrukitagitsdendetåret efter

år. Självavarjedärefteråret ochförstaefter detredanskadegäller att provas
valetEG, liksondrag aviendast avregleras grovaprovningsprogrammen

Organisationsform.

låtaatteuropaharmoniseringenkför denockså inom sligger ramenDet
påskeattläta dennatillfrån myndigheterövergåsådanprovningsverksamhet som

provningenintegreringspersrektiveteuropeiskai detDärmedmarknad. manseren
blirDetmyndigheter.samhällsåtagande förettuppgiftteknisk än somsom enmer
detfunktionsiuglighet, menprodukterspå olikakravenuppgift attsamhällets ange

ochvid leveranskrardessamöterprodukternatill attatttillverkarens seär ansvar
uppfyllsmiljö ävenochpå säkerhetkraventill attuppgift attkonsumentens sedet är

ske underskareparationochBesiktningprodukten.brukartiddenunder man
iskeskadeinnebär attnödvändigtvisintevilketformer,betryggande

samtgarantiåtagandenTillverkarensinte,docksådant uteslutsmyndighetsregi. Ett
fungerandegrundenföremellertid ettprodukten ärservicefortlöpande avägarnas

system.

femomfattarkontrollbesiktningsominställelseperiod förharfBilinnehavaren enn
tvåföljandehöjstill taxa,besiktningsker somförstade entremånader. Inom

rörmöjligt bilisterördetskulle somgörainställelsetidenutökningmånader. En av
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utsträckningi störrebesiktningsstationermellanväljaregioner attskildamellansig
framgång imedtillämpasbesiktningsperioderrullandekförSystemidag.än s

inomskealltid skafordonetkontrollbesiktning avattinnebärDettaländer. nyandra
besiktning.år senasteefterett

gångnågonattatt antarimligtdet mankörsträcka, ärårliglångmedfordonFör
närhetensig ibefinna enavattkommerbesiktning,förinställelsetidenunder

också sig atttänkahärkanManbilen.kontrolleradärmed kanochbesiktningsstation
singöraglesbygdsbor attförunderlättaför attytterligareinställelsetidenutöka

besiktning.

riktning motleda ibörsystemetiförändringarframgår attsagtshittillsAv det som
ochkontrolltillfällenfärrebilägareenskilda genomförförbättringarväsentliga

tillåterkommerÄven intejagorganisationer.flera omibesiktninggöramöjligheter att
på sambandenpekaviktigt attsynpunktfrån mindetförslag ärfrågor minaidessa

påverkarsådana faktoreringår ide somieftersommarknadsvillkor,dessamellan
överväger.besiktningsföretagetableringsbeslutde

konsumentinfmandeopartiskhet och7.7

föranmäldabliönskardeföreslår attregeringen somorganhuvudregelSom
deuppvisa attkunnaskallEG-direktivunderkontrollförfarandenimedverkan

deuppfyllaskall deDärjämte000-serien.45ENstandard itillämligiuppfyller kraven
blipåräkna attskallKompetentadirektiv. organföljersärskilda krav resp.avsom
sådanförförutsättningEnuppdragen. enkonkurrerakunnadärmedoch omanmälda

oberoendeblivithartrovärdighetochkompetensdock attordning är organens
systemet.förförtroendefå allmänhetensförviktigt attfastställd. Detta ärochprövad

allaförlikatillämpas organkravenkonkurrensskäl attväsentligtvidareDet är av
fastlägganödvändigt attdärförDet ärenskilda.ellerstatligade äroberoende av om

möjligt.kritierieroch klaraså tydliga som

allaiendasttill att somuppgift organattstatligregeringen seenligtDet är en
tekniskförföreslås styrelsenSverigelanmälda.blirkravenuppfylleravseenden

berördasamråd medefteruppgiften attSWEDACackreditering
föruppfyller kravenanmäldabliönskarbedöma somsektorsmyndigheter organom
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förmöjligt ävendetuppgift ärpå utandennafår ensamrättdock inteSWEDACdetta.
EG-kommissionenackrediteringsorgan.sigetableraorganisationer attandra som

förland börvarjedärangelägenhetnationell svaraackreditering ensomser
i olikavanligtycksauktorisationNågon formackrediteringar.sina avriktigheten av

visadekontakterl minavariera.kanformaliseringgradenländer även avom
imedanbesiktningsföretag,kontroll manförhållandevis tät extern avEngland enupp

i förvägenligtinternkontrolltill företagenslitadeFrankrikeochTyskland snarare
utbidlning.ochinformationförarbetsordningaröverenskomna

tillavvecklasriksprovplatssystemetnuvarandedetföreslagit attharRegeringen
respektivehandi förstaavvecklingenFörförmån system.för svararöppna

l1994.januaritill den 1genomförsdenInriktningen attärsektorsansvariga organ.
huruvidaockså övervägasdetregeringenenligtbörförändringmed dennasamband

bättreformeri enklarepå skesäkerhet kanbibehållan somkravmedkontrollen
såsomEG, tinomtillämpaskontrollförfaranden extill deansluter som

då kontrollordningarfallegenkontroll. l deövervakadellertillverkardeklaration
handstill attnärmastdet liggatordetredjepartsorganmedverkankrävabedöms av

ackrediterademedsystemetutnyttja organ.

konsumentenssynpunkterkritiskagång förts framutredningsunderharDet
finnsSådan möjlighetsin bil.besiktningöverklagamöjligheter attbristande aven

ASB iochfordonsägaremellanlösestvistermindreflertalochvisserligen ett
under de närauppvisasemellertidfåPåfallande fall kanbesiktningen.samband med

olikahaft i grundendärsituationergällerdetår funnits, närASB man30 som
konfliktolöstvidproceduren atttroligendetta atttillSkälet är enuppfattningar.

bedömsjustitiekanslernfått tillvända sig somASB, fordonsägarenochkundmellan
få rättelseenskild attmöjlighetinte hasigkrånglig finner storoch somalltför man

myndighet.gentemot en

från bilbranschenharsäkerhetkonsumentensbilägarens manFör förbättraatt
Medinrättas.reklamationsnämndsärskildföreslaget attframförttidigare en
föreslår blirpå jagdet sättbesiktningsorganisationennuvarandedenombildning av

ARNReklamationsnämndenAllmännakanpå sedvanligt sättdet klart att geman
gällerdetservice. Närochprisertvisterhandläggamandat attuttryckligt omett

till denvända sighand börföreslår förstaijag atttekniska tvister man
påtydligtbörtill ARNsigvändaMöjligheten att angesmyndigheten.sektoransvariga

besiktningen börnöjda medinte ärkonsumenterFör deprovningsprotokollet. som
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nuvarandemed denjämförelseiförbättringaravsevärdainnebäraförslagdessa
ordningen.

besiktningsföretagintegreradeFristående eller7.8

förorganisationtillförslagettpresenteravarithar atthuvuduppgiftMin
Jag harbilprovningsmarknaden.påkonkurrensbesiktningåterkommande gersom

besiktningsstationer samtfristående1två huvudalternativprincip övervägtdärvid i
reparationsåväl besiktninggenomförakan somserviceföretagintegrerade2 som

fordon.av

möjlighet attär tEnalternativet.första exdetvariantermed fleratänkbartDet avär
isammanhållande nätverk etttill ettknytsbesiktningsföretagareanvända fria som

också tänka sigMan kanFrankrike.Tyskland ochförebild imedfranchisingsystem,
med storaföretagbesökerbesiktningsföretagfriståendeibesiktningsmanatt

Tysklandisker tvilketdär,besiktningarnautför exåkerier ochfordonsparker t ex
besiktningsföretagfriståendelåtamöjlighet attnäraliggande ärEnEngland.och

hosfinnsutrustninghjälpmedochstationerbåde somi avbilprovningutföra egna
England.Tyskland ochbåde iskerDettabilverkstäder.andra, tex

gå formeroch vilkatillskaackrediteringfrågoringår hurövervägandendessal som
välEngland har etttska ta.besiktningsföretagen exutvärderingfortlöpandeden av

imedanbesiktningsföretag,myndighetsinspektioner manutbyggt nät avav
Detkvalitetssäkringen.den internalita till vartycksTysklandochFrankrike mer

byråkrati föruppbyggnadförrädd nyFrankrike att av enisärskilt tydligt man var
myndighetermellan dei dialogfårfråga dock lösas närmareDennainspektioner.

SWEDAC.miljöområdet samtochtrafiksäkerhets-inomföreskrifterförsvararsom
besiktningsföretagackrediteringnågonutgått från formatt avemellertidJag har av

besiktningskvaliteten.säkerställaske för attska komma att

fristående eller börbesiktningsmarknadkonkurrerar varaBör de företag enomsom
låtavalt attländerreparationsarbete Deoch sombesiktnings-integreraman

Österrike, hatycksHolland,England,tockså besiktningsorganverkstäder exvara
skäl för dettahaft tre
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kunnatbesiktningsorganisationbyggt nyenuppmed attsamband maniharMan1 undvikitdärmed enochpersonalgrupperochlokalerbefintligaverkstädersutnyttja
staten.förnyinvesteringomfattande

förtillgänglighetgoddärmedochutbredninggeografiskfått storsnabbthar enMan2
fordonsinnehavarna.

ochettvid sammareparationochbesiktningförenaattmöjlighetfåttharKunderna3 tvá besök.minstkrävsorganisationerseparataVidvill.besök, manom

igiltighetsärskildharmotivettredje somdetdet ärattdå konstaterakanJag
utbyggdhar1960-talet enmittensedan aveftersomSverige,

dennakapitalförstörelse, omförriskfinnsHär ensnararebesiktningsorganisation.
ovarsamt.hanterasskulle

ochlandethelaprincipitäckerfinnsidagbesiktningsstationer som176De
besiktningsstationernabedömtsinte geområden somäveninkluderar

kritik motuttaladmötthåll jaghar enenstakanågotPåbärighet.företagsekonomisk
beräkningarde somEnligtidag.besiktningengällerdetnärtillgänglighetbristande

till30 kmhögst enbilinnehavarelandets%97ASB har avcapresenterats av sättannatpå ellerettanläggningarbilverkstädernasOmresa.enkelanläggning
400och200mellanMRFenligtskullebesiktning,förförfogandetillställasskulle

ochpersonalpåställasattkommerkvalifikationerde sommotkunnastationer svara
fordonsägare.flertaletöka fördärmedskulleTillgänglighetenutrustning.

tillnärmastliggerbesiktningsföretagnyetablering avÖkad tillgänglighet genom
ärfordonsparkensvenskadenandelEn stor avtätorterna.de storaihands

kanHärGöteborgsregionen. manochMalmö-runtsamtMälardalentillkoncentrerad
alternativ.etableraviljagrunderföretagsekonomiskapå

skullesättavgörandepå ettglesbygditillgänglighetenmöjligt, attdäremotDet är
kanManbesiktningsföretag.fleramellanpå villkorlikakonkurrenspåverkas enav påbesiktningföratt tafall kommer ansvarsådantASB i ettsig attförväntaknappast

emellertidfinnsHärförluster.ekonomiskaskulleföretagsetablering gedärorter en
glesbygdsservicen.förbättrakankombinationiellerlösningar ensammaflera som

attsigförväntakanområden därde mandettaärbedömningar avenminaEnligt
lösningar.tillincitament nyakonkurrenmöjligheter gerreella

nyligenl dendirektiven.iviktigsärskiltbedömtsGlesbygdsfrågan har som
säkerställtFrankrike harbesiktningsmarknad i manetableringengenomförda enav

förackrediteringfåttnätverkdet somattkrävaatttillgängligheten genom
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100de närasamtligairepresenterat avskabesiktningsverksamhet vara
till ettskulle lämnapraktikeni uppinställelseperioderUtsträcka somdelregionerna.

delendominerandeheltden avförockså möjligheterskulleinställelsetidårs ge
liksomtätort,något besök i större envidbesikta bilenattfordonsägarna
påkravnivåerolikamedbesiktningobligatoriskdifferentiering av

till tätaremöjlighetenockså hävda attMan kanbesiktningsorganisationen.
glesbygd.ihallanläggningarfastabehovetminskarvägkontroller av

antal fordondetbakgrund somockså motbedömasmåste avGlesbygdsproblemet
dettaberöröverslagsberäkningarminaområden. Enligtdessatrafikerarpermanent

majoritetEnfordon.000300 avellerfordonsparken,10 % camindre änproblem av
avsnitt 8.4idetaljeridettatillåterkommer senågon Jagtätort.ifinnsdessa

ekonomisktockså välja att gekommunellerstatsamhälletkanSjälvfallet genom
detnärdispensertillMöjligheterden.etableraför attbesiktningsstation,stöd en

också finnas.börproblemglesbydensklaraförformer attbesiktningensgäller
ansvarsfråga,kommunaldärmedskullebilbesiktning som ensesGenomförande av

ochpå likformighetkravtraditionellastötaskulledispensmöjlighetenOm anses
låtaistället kunnafrågor, skullemyndighetsstyrda manolikairättvisa

förföretagandraanvändsutrustninganvända avochhyra sombesiktningsföretagen
denochfrån samhälletsmöjligt attdetfall görai vissaskulleDetfordonsservice.
ordningenhetlighindralåta dessaattfall, ensärskilda utansynvinkel lösaenskildes

övervägsdispensernahär attViktigt ärfordon.majoritetendominerandeheltför den
konkurrensvillkor.ojämlikaskaparså inteattfunktionssätt,marknadens manmot

ytterlighetsátgärd.dåområde skullegeografiskt ensomsesiDispens ett

attbesiktningsföretagfriståendeförmöjlighetpåpekat dennafinnsSom jag
flerafinnsländer. Detandrai flerautrustningtekniskaandra företagsanvändahyra

detbättre,användasrealkapital kanBefintligtsådan lösning.medfördelar en
påetableringochsigetableravillför denmindrerisktagandet blir somekonomiska

på nybyggnader.vid kravsnabbare änbetydligtskekanföretagförmarknaden nya

fordonsägareochverkstadsföretaglåter somdeochsteggår ytterligare ettOm man
ivinnaskullebesiktning,försjälva manutrustning attönskvärd svarahar

på deemellertid pekatländer harI andra manför konsumenten.servicetillgänglighet
uppstå, närkanintressekonflikter som

ochreparationsbehovfastställt reparerarverkstada en reparationsarbetetdetgodkäntänreparationer egnagenomförtverkstadb ev.en
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nybesiktadockså använda somdärefterfått möjlighet attverkstadc en bilarbegagnadeförsäljningförrörelsei sin avsäljargument

Englandilnspectoratevehiclethettveksamheter, även exdessa omdelarJag
övervägerochtillfredsställande t o mfungerarkombinerade systemdettaattfinner

detta ärmöjligt attDet är enfordon.omfatta tungatill ävendet attutökaatt
minmiljöfråga. Enligtochtrafiksäkerhets-fråga änkulturellideologisk ensnarare
krävsförtroendeallmännadetlag somverkstäder översvenskahar intebedömning

friståendedenmedanordningsådanövervägaskulle kunna enför att -man
allmänhetenshatyckspå hela tagetdetASBbesiktningsverksamheten genom

tillgångviktigärbesiktningsverksamheten enförtroendekapital förDettaförtroende.
sådant.systemetutvecklagäller att somdetnär

går tillbilreparationerandelen sompå ökandedenpekat avtydligtSPK har
förlängningenIökar.komplexitettekniskabilarnasallt eftersommärkesverkstäderna

ocksåverkstädernaökarfordonenmonopolhantering omrisk att avdärförfinns en
sålundabesiktningsföretagFristående gerbilarna.besiktaattmöjlighetenskulle ges

mångfald vidlångsiktigvissförgarantierbedömning enminenligt snarare
jagskäl hardessaAvkonsumenten.tjänarvilketfordon,serviceochgranskning av

besiktning igenomföralåta bilverkstäder egenlämpligt attmindredetbedömt som
allaförfinnsbesiktningsprogramenhetliga nusommed den typfordonregi avav

ålder.ochtypfordon sammaav

isighyrabesiktningsföretag attfriståendeföröppetdäremotDet bör vara
avtalGenom ettkrav.tekniskauppställda,motanläggningar,befintliga svararsom

erbjudakunnaverkstädervissadärmed vidskullebesiktningsföretagmed man
ochetableringpåskyndaavsevärtförmodligenskullesådan ordningEnbesiktning.

påvarandramedkonkurrerarorganisationerspridning somav
befintligaochnyinvesteringarslipper storaeftersombesiktningsmarknaden, man

kapacitetsutnyttjande.få bättreettkananläggningar
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FÖRSLAG8

Fristående besiktningsföretag8. 1

friståendefårkontrollbesiktning utförasåterkommandeMitt förslag attär av
använda1994. Det ska möjligt att1januaribesiktningsföretag den egenvarao m

skallbesiktning. Företagenför dennatekniska utrustningeller varaannans
fristående, tredjepartsorgan.ks

opartiskafristående inriktningmarkera denför motbeteckningen attJag har använt
på imarknad. Detta innebärdennaföretagenska finnas hosbedömningar som

fristående från och bilservice.biltillverkningockså skaföretagenpraktiken att vara
oberoendeintressendettredjepartsorgan innebär parternasatt ärBegreppet en av

åvilar eller de organisationerDet denbesiktningen.personorganisation görsom
kvalitetsuppföljningnedan och att ävenackreditering seförkommer attsom svara

innehåll.ocksåfristående praktisktettandemeningen i begreppettill att gesse
utlandsetablerade företagförsäkringsbolag liksomsvenskautredningen harUnder

TUV enligt minetablera sig. Dessaintresse äruttalat attDekra och etttyskasom
Naturvårdsverket,föreskrivande myndigheternadetänkbara,mening men

samhället ochförSWEDAC representanterharochVägverket somm
villkoren.avgörande roll preciseraattfortsättningenikonsumenterna även en

kvalitettrovärdighet ochAckreditering8.2 -

ackrediterade. Kravenskallfristående besiktningsföretagenförslag deMitt attär vara
integritet.opartiskhet ochbedömningskall inkluderapå ackrediterasdem avsom

45000-standards i ENharmoniseradepå europeiskttolkningarskall baserasDen av
myndighetsföreskrifter.på lagstiftning ellersvenskeventuelltserien eller

framgårländerSverige och andraeffekter ibesiktningensAv redovisningarmina av
målbehålla det gälleroch resultatnuvarande närmöjligtdet attjag bedömeratt som

Jagmiljöpåverkan bilprovning.med konkurrensutsattoch äventrafiksäkerhet en
säkrasföretagens kvalitetssystemviktigtdet dock attbedömer genomsom

erkännande företagensinnebär formelltackreditering ettDennaackreditering. av
på General45 004,till standard ENförslagbesiktning. Väljs ettförkompetens
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ackrediteringförbasinspectionPerformingof BodiesOperation somfor theCrlteria
organisation,tredjepartsställning,på besiktningsorganetskravställs höga

förjust attkvalitetssäkringssystempersonalkompetens, m minformationssystem,
bör tDettagoda tjänster.kvalitativt exoch produceraopartiskaskall varaorganen

får segmenteraintebesiktningsföretaginnebär attbestämmelserinkludera som
harårsmodeller. Jagellerbilmärkenvissabetjänaendastförmarknaden att

attutandetaljerade former,alltförförslag i anserfrån mittavstått bindaemellertid att
myndigheternaföreskrlvandedeutförsarbetedettasituationendeni avnya

SWEDAC.medtillsammansNSVVägverket, m

på och friöppenhetkontroll byggerochprovningförEGs systemEftersom
uppfyllaoch bedömsackrediteringansökeralladetmedför attkonkurrens omsom

år,gångvanligenför tillsyn,sedanockså De utsätts perackrediteras. enställda krav
ställdauppfyllerfortlöpandeverksamhetendå hurbedömeribland oftare, man

tillockså omedelbart rapporteraskyldiga attAckrediterade ärorgannormer.
SWEDAC kan drasker.verksamhetenförändringarväsentligaSWEDAC avom

Ackrediteringenuppfylls,villkoreninteomedelbar verkanmedackrediteringen om
SWEDACs beslutuppfyllda.bedömtsåtgärder kravenåterfås skett ochnär varakan

kvarstår SWEDACsavgivit sitt beslutlntill dentill kammarrätten.överklagaskan
beslut.

beskrivitområdepå tidigarehar jagdettaerfarenheternainternationelladel deEn av
avsnittFrankrikeförhållandena Tyskland ochiredogjorde förmed jagi samband att

5.3.

Erfarenhetsâterföring8.3

och utvecklingendriftenför den fortsattaVägverketförsag att avMitt är ansvarge
informationför attbiområdet. Besiktningsföretagför omsamad databas ansvararen

pådatabas sätttill dennaregelbundet lämnasbristeroch derasbesiktade fordon
fastställer.Vägverketsom

TSVlänsstyrelserna.tillvilket kopplatför landet, ärcentralt bilregisterTSV har ett
åtservice länensupprätthålls, kanajourförs ochbilregisterför etthar ansvaret att ge

från såvälfår länsstyrelsernasTSV har indatadatabasDenbilregisterenheter.
besiktningsresultaten.från ASB, registrerarbilregister somsom
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Enligt föreskrifterna för riksprovplatser dessa skyldiga informera föreskrivandeär att
myndigheter viktigare erfarenheter den obligatoriska kontrollen. Detta ärom av
nödvändigt för myndigheterna påatt skall kunna leva till de krav ställsa upp som
dem i begränsningsförordningen SFS 19871347. Enligt denna skall myndighet

beslutat föreskrift fortlöpande följa dess kostnadsmässiga och andrasom om en
konsekvenser.

ASB idag riksprovplats för överföra mängd föreskrivandeattansvarar som en
också tillgångmyndigheters krav till praktiska ASBbesiktningsprogram. har till

aktuella årensbesiktningsresultat i den interna databasen. Under lopp har detta lett
såvältill innehåll,olika förslag till förändringar besiktningens omfattning texav som

årtill det aktuella slopandet kontroller 3 gamla personbilar, vilket kannu av av ses
EGsett minimidirektiv för fordonskontroll.steg motsom

MkrårAv TSVs intäkter ska f 165 inlevereras till för täckastaten att statensn
kostnader för länsstyrelsernas fårkörkorts- och bilreglsterverksamhet. Länsstyrelsen
statliga anslag för verksamheten via anslag. Detta innebär TSVdet belopp haratt att
inleverera inte öronmärks. En pålänsstyrelses anslag följs inte denupp
detaljeringsnivån återkopplas TSV.och därmed inte till

Man kan fordonsägarnasäga att och körkortsinnehavarna betalar bilregistrets
verksamhet via avgifter. Dessa avgifter debiteras TSV och inlevereras TSV tillav av

några årstatskassan. Sedan påASBhar tagit sig uppgiften TSVtill överföra viaatt
dataterrninal de uppgifter bilprovningsresultat tidigare inrapporterades viaom som
skriftliga Dettarapporter. arbeta bör ha inneburitsätt att betydandenya
kostnadsbesparingar hos TSV, tidigare dataregistrerade de rapportersom som

fråninsändes ASB. påminnelserI gengäld skickar TSV till fordonsägarnaut om
förestående besiktning debitering ASB.utan av

Även det utredningens bådesynvinkel sig kostnadsfördyrandeter förom ur
samhället och tveksamt vad gäller klart utpekande ligger det inte inomav ansvar,
uppdragets läggaatt förslag berör bilregistrets finansiering ochram som
organisation. Men ajourhållningden bilregistrets ASBstatus, idag har ettav som

för via sin måsterapportering bilprovningens resultat, säkerställasansvar av om
beslut fattas tillåtsandra aktöreratt utföra kontrollbesiktning. ASB utför denna
rapportering rutin inom för de avgifter tar. Andra aktörersom en ramen man nu
måste åläggas påsköta inrapporteringenatt till bilregistret ASB.sättsamma som
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möjliggörs och rutinerna börI samband med konkurrens över ävenatt enses
angående finansiering och organisation. Erfarenheterske bilregistretsöversyn av

upprätthállandetoch samladden periodiska besiktningen visar nyttjandetatt av en
Ökaddatabas viktig underlag för bedömning besiktningsresultat.mycketär avsom

också påkrav utbyggda databaser.selektivitet i besiktningsverksamheten ställer

Service i glesbygd8.4

friståendeMitt huvudförsag besiktningsmarknaden för besiktningsföretagatt öppna
påbör det möjligt tillfredsställande lösning glesbygdens behov.attgöra ävenge en

ocksåMan kan säkerställa detta attgenom

för år från föregåendeförlänga perioden instälese personbilar att gälla inom ettav-
besiktning

tillåta etablering mobila besiktningsanåggningarav-

-tillåta fn prissättning för besiktningsföretag etablerade inom givet geograñskt
område

i undantagsfall möjliggöra för Vägverket lämna dispenseratt för att finna adekvaten-
lösning

För konsumenter ska konkurrensen stimulera till användning teknik och godav ny en
servicenivå öppethållande, bemötande och fysisk tillgänglighet.-
Besiktningsservicens bådedirekta tillgänglighet har ekonomisk sida fören
konsument och producent. Att etablera besiktningsstation i glesbygd kanen
innebära långaunderlaget inte räcker för lönsamhet.att Att tvingas till förresor en
obligatorisk besiktning kan för den enskilde bli dyrbart. Direktiven har därför särskilt
uppmärksammat glesbygdsproblemet.

Hur glesbygdsproblemet De 3,6 milj. påstort är personbilarna i landet fördelade län
visar det finns minst 000 personbilaratt 100 i trafik i varje län. De tre största
stadsregionerna intar därvid särställning med betydligt biltäthet, vilketstörreen en
framgår följande tabellav
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BilarBilarAntalLän Antal
km2km2bilarbilar
exkl.exkl.tusen
centracentra

0,571,2550BD 124
0,871,9940AC 110
0,781,2437z 62

4,78 2,6255w 135
3,455,4438v 118

6,98 3,4645x 127
4,177,5150s 132

8,3| 26
9,5H 106
9,5G 80

13,3F 132
13,9T 118
15,5E 164
15,5C 108
15,9126R

, 17,3P 197
17,5U 110
17,8D 108
21,6N 118
22,3L 136
23,168K

56,4o 290
64,8M 320
92,0597AB

biIarkmz, iantalet dels formdels i formberäknats,tabell biltäthetenI denna har av
borträknats.beräkning där tätorternedbruten störremerav en

latituden 50framgår storstadsregionernas biltäthet ligger inomtabellen deAv att tre
bilarkm mellersta Sverige har biltäthetsödra och ärMerparten100 som caenav-

och delarNorrland inkl Kopparbergs länstorstadsregionerna.13 den i avav
Omtalet 10.det viktadeGotland har biltäthet underVärmlands län samt manen

glesbygdsområden, blirfinns inom dessabort de tätorterdessutom störretar som
registreradelåg. 120 000exempelvis Norrbottens länsAvblltätheten mycket

Luleá-Boden-Piteå.området Det innebär att70 000 itrafik, finnspersonbilar i caca
områdepå 15 landets lyta.stationerade motsvararett50 000 bilar finns som av

personbilar.-91 1635den sista decemberlän fannsi VästerbottensSorsele kommun
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km2, fördenareal än ytanstörrevilket7494 ärharKommunen yta enomen
Kristianstads,Blekinge,Gotlands,Södermanlands,Uppsala,Stockholms,

På viktadelän. denVärmlandsoch BohusGöteborgs-Hallands,Malmöhus, resp
medjämförasvilket kan0,22,biltäthetstalSorsele kommunsskalan utgör

Södermanlands 17,8.

ochotillräcklignämnda skälbesiktningsstationer blirförBärigheten av ovan
Särskildaglesbygd bli hög.enskilde ideninställelsen kan försjälvakostnader för
innebärdettabesiktning,denna ävenåtgärder underlättadärför förkrävs att om

ochAC, WBD,hand definierati förstamin utredningJag har isärlösningar.
1991-12-31 hade dessaredovisningSCBsEnligtglesbygdslän.S enpersom

totalalandets10 %mindre315 000 bilar, dvs äni trafikpersonbilspark avom
lösningrationellfinnaviktigaremin uppfattning attenligtpersonbilspark. Det är en

på helautformad sätt överskabilbesiktningenfordon attför dessa än sammavara
landet.

behövaidag mesti glesbygdskulle prisernaASBs beräkningarEnligt som
prisnivån skulledärför stationernaden generella attfördubblas mot vara

detta kommerbidrag. Tillredovisade 1991 negativtettCa 15 stationersjälvbärande.
skulleMedelintäkten där18 % intäkterna.bidrag undermed40 stationer ett avca

höjauppnås; naturligtvisalternativ attärdetta skulle etthöjas 11 % för attbehöva
produktivitet.stationernas

fristående sig i befintligabesiktningsföretag hyraattGenom föratt öppna
bedömerjagför besiktning, attinställelsetidenverkstäder och förlängaatt

naturligtvispå acceptabelt Man kansätt.glesbygd kan skekontrollbesiktning i ett
attraktivt etablera sigdet attprisbildning i vissa regionerfri göraäven mergenom

konsekvenserfår då privatekonomiskai glesbygd draFordonsinnehavare störredär.
anläggningar inklusivevid fleraMöjligheten besiktasitt fordonsinnehav. attav

prisnivån hållssannolikt bidra tillstationer kommer dock att attetablering mobilaav
på ochlikhetstänkandenivåer. ensidigtMöjligheten släppa ettinom rimliga att ge

lösaundantagsfall, sista attför dispenser i är utvägVägverket utrymme en
eventuella problem.

låtanågonstans bilverkstäder förOm skulle vilja attpröva steget svaraman
glesbygdsområden sådana Genomexperiment.möjliga förkontrollbesiktningen, är

besiktningsstationer inombli ackrediteradelämna för bilverkstäderöppet även attatt
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vissa glesbygdsregioner, skulle verkstädernas utrustning, personalens kompetens
och testprocedureren därmed specificeras och kontrolleras SWEDACsav
tjänstemän. Eftersom verksamheten blir komplementett till den ordinarie
verksamheten kan förbättrad lönsamhet uppnås i företagen. Integriteten i
testverksamheten kan skapas företagsledningatta förgenom en ansvaretges
operationen. En uppföljning verksamheten och risk för omedelbartav
tillbakadragande ackrediteringen vid bristande kvalitet ochav tekniskt slarv eller
ekonomiskt missbruk skulle förmedlingen höja regelanpassningen.

8.5 Produktivitetsutveckling och prissättning

Mitt förslag påatt siktär släppa priset fritt inom besiktningsmarknaden. Först måste
aktörer påetablera sig marknaden, så attnya konkurrenssituation uppkommer.en

771dess bör nuvarande förhandlingsmodeI behållas och Vägverket ansvaret attges
fastställa högstaett pns samrådi med Riksrevisionsverket. Detta högsta fårpris
underskridas marknadens företag. För glesbygd kanav särbestämmeser

fastställas, 8.4ev. se

Som jag konstaterat har stark sida det hittillsvarande besiktningssystemeten av varit
stordrift,att enhetlighet och kontroll ingåendeöver faktorer efterfrågan,t ex

underlättat haatt hög produktivitet. En fungerande konkurrensen under
lönsamhetskriterier kommer med största sannolikhet verkaatt stimulerande på
effektiviteten i besiktningsverksamheten i vid mening. Med hänsyn till de stora
besiktningsvolymer finns, småbetyder även förkortningarsom genomloppstidernaav
stora samlade produktivitetsvinster. För detta förutsätts också fungerandeen
priskonkurrens. Effektivitet i tjänsteproduktion ocksåriktar påsig dess

bådeservicegrad, där tillgänglighet tillmötesgåendeoch centrala Bådaär faktorer.
förväntas förskjutas i positiv riktning med de förslag jag presenterat.

Produktivitetsutvecklingen drivs i hög grad förnyelse teknik och metod. Engenom av
förutsättning för att produktivitetsvinsterna realiseras därförär att i sigsystemet

sådanabelönar förbättringar. Det skulle t bättre beskrivaatt verksamhetensex vara
mål i funktionstermer, i tillämpningän bestämdasnarare procedurer. Det viktigaav
är t bromsarnaatt fungerar tillfredsställande,ex inte deatt provats med bestämden
metod. De föreskrivande myndigheterna har ett stort sådanför utvecklingansvar en

stimulerar teknikutveckllngen.som
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myndigheterellerregeringarnabilbesiktningavgifterna förfastställs avregelSom av
påverksammadär flera ärländer,gälla iävenDettaregeringen. organunder synes

föravgifternaregeringen bestämmerfederaladenområdet. Tyskland gällerl att
DEKRA valt attl praktiken harTüV, får avgifter.sinabestämmaDEKRA självmedan

TUV motsvarande tjänster.föravgifterprincip tillämpai somsamma

på Dels finnssvåra rättvisande sätt.ettprisjämförelser att görainternationella är
kostnadervissautformning, dels kanbesiktningsprogrammens varaskillnader ivissa

statligaspecielltfrån kan gälla näravgiftsfinansiering. Dettaundantagna organ
direktpensionskostnader betalasdå Iokalkostnader ochkontrollen,för t avexsvarar

avgiftsnivåerna ijämförelsesvårt exaktförsökaDet därför att görastaten. är aven
200-300 kronor.mellanvarierarinom EuropaKostnadenolika länder.

dockMan harfri prissättning.harvid 300 kr ochkostnadenFrankrike liggerI man en
på kanpåfallande marknaden, vilketprisstelhetdetkonstaterat att är manen

lämna dendock inte attmarknader. Man övervägeroligopolistiskasig vidförvänta
skapar andraprisreglering baraprissättningen, eftersom attfria menar,man

ovanligt priseti verkstäder det inte attbesiktningen sker ärEngland därproblem. l
sålunda Iockpris.användsoch ettreglerade maximiprisetdetligger under som

behålla prisetförhandlingsmodell förnuvarandeskamin uppfattningDet attär man
fungerandedet utvecklatspå bedömerbesiktning i Sverige till dess att enman
prisnivådå låg detpå görmarknaden. Visserligen kan säga attkonkurrens man en

A friandra sidan skullesig för företag.attraktivt etableramindre att ennya
till oskäliga monopolvinster förföretag kunna ledaprissättning konkurrerandeutan

harmaxpris skulle innebära attexisterande företag. Att priset mansomange
etableringsovilja i vissaOm dessutom reglerarunderskrida det.möjlighet att man

områden, få marknad. därskulleprissättning i dessamed friglesbygder man enen
frågansålunda taxaavgift,längreDet blir inteprisskillnader börjar fungera. om en

för utförd tjänst.pris kunden erläggerettutan ensom

BilprovningAB SvenskBolagisering8.6 av

utgångspunktregionboag medföreslår, Svensk Bilprovning organiseras iABJag att
idagfrån regionindeing har.den man
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ASB. lframhålla successivt inomutveckling ägtJag vill den organisatoriska rumsom
ingår internASB-projektet uttalad byggaNästa station strävan atten en

målbeskrivningar andraförbättrade nyckeltal ochkonkurrens attgenom ge
åtgärder agerande inom regionerna. Denkonkreta för underlätta självständigtatt

och tillämpasOrganisationsform, den styrfilosofi det styrsystem som numera ger
tillsammans ledning möjligheter stimulera till ytterligaremed aktiv stora atten

dåförbättrad effektivitet, enligt min uppfattning. Inom respektive region jämförs
nivå besiktningskvalitetstationernas antal nyckeltal för servicekvalitet,ettgenom

påoch produktionsavdelningen centralt jämförs regionernaekonomi. Inom
produktivitetsutveckling inom andramotsvarande Jämförelser pris- ochsätt. av

bilbranschenKPl och andra serviceanläggningar inomprovningsanläggningar, ger
för i sin driva aktivtenligt min mening goda möjligheter tur ettägarna att

årfått sedan flera skerägarinflytande. intryck de förändringarJag har ett gott av som
ASB.inom

reell mening marknad förDet kan skillnad mellan i formell ochatt öppna envara en
på svenskaöverväganden företag vill etablera sig denkonkurrens. Vilka gör ett som

Vilka möjligheter har huvudbesiktningsmarknaden efter 1994 taget attöverman
påkomma marknaden

rationell produktionsprocessen kan ochLönsamheten direkt kopplad till hur görasär
prisbildning och volymutveckling centrala. Avden potentiella intäktsvolymen, dvs är

skäl nyetablering intressant idessa kan förvänta sig är mestattman en
europeiskastorstadsregionerna andra Med hänsyn till deoch tätorter. att

förhållandena flera företag villkommer bli allt lika, kan förvänta sig attatt mer man
På marknadenarbeta inom geografisk den nyligen öppnade franskayta.störreen

TUVVeritas, Dekra och etablerat sig. Dessahar utlandsbaserade företagt ex som
också marknaden.har visat intresse för den svenskaett

står utgår fråntvå svåra ASBöverväganden. Om företag ochMan här inför somman
vidareutvecklas delföretagets möjlighet ochkan säga, att att ta enresurs, man av

marknad kan kräva betydande bas. Min bedömninginternationell är attenny,
sådanasådant vitaliseras möjligheterföretaget idag skulle kunna och attavsom

ASB väl skulle kunna lyckas i detta.mycket
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på svenskadenkonkurrensönskemålet, skapafrån attutgår enbartiställetOm man
mindresärskilt förhinder,Här finnsannorlunda.övervägandenablirmarknaden,

etablera sig.företag att

kananläggningari fastainvesteringarpå lokaler och stora varalämpligaBrist
särskildaföreslagitdärförharJagföretag.etableringshinder förallvarliga nya

användafristående besiktningsföretag attförmöjligheteråtgärder formför detta i av
verkstadsanläggningar.befintliga

marknadsdominans.väletableradeASBsetableringshinder kanEtt annat vara
åtgärder förår, behövassärskildakanpå 30imarknaden näraASB funnitsEftersom
konkurrensenden internafördeldramonopol. Ett genomsätt är attdettabrytaatt av

ochytterligarelåta utvecklas ett stegdessaregionindelning attnuvarande genom
fårbesiktningsverksamhetenSjälvaregionbolag.självständigabasen förbilda

godaharteknisktsmåföretagande, denför vilket rentdärmed formen av
teleområdet,inomErfarenheterfungera.förutsättningar att

uppdelningpå regionbaserad ärpekar attarbetsmarknadsutbildningen en ny,mm
TUV. Genom den störrefinns i tyskaförebild dettainternationell förEneffektiv.

serviceaspektenoch kunder, kansig mellandärmed kan förvänta ägarenärhet man
verksamheten.iytterligarebetonas

resultera ipå besiktningsmarknaden kommer attReell konkurrens en
blir därförASBs kostnaderanpassningASB. En fortsattvolymminskning för av

intäktsmöjlighetersig företagettänka attVisserligen kannödvändig. ges nyaman
ocholika provnings-kan ske mellanfusionellersortimentsbreddning att engenom

också undersökasäkerligenASB kommer attbesiktningsorganisationer.
på iden marknad öppnasutomlands,etablera sig tmöjligheterna att som nuex

långtgått så alternativa beräkningar.i minadock inteDanmark. Jag har
på grunder idag, därförutsätts byggalntäktsmöjligheterna har istället somsamma

indexuppräkning tillämpas.maximalt

tjånsteområde, återkommandedenASBsUtredningen enbart gällthar största
kan krävaandra besiktningar,ASB emellertidkontrollbesiktningen. utför även som

typregistrering jfrregistreringsbesiktning ocheller djupare kompetens, texannan
också åtminstonefrån kommer attutgått tills vidaredessa2.4.2. Jag har att vara

skall ackrediterasbesiktningsföretag kunna ävenASB, andrakvar hos att ävenmen
skillnad mellan olikaprincipielluppgifter. Jag ingenför dessa gör

får med typbesiktningsikt räknamöjligt, attbesiktningsinsatser. Det attär man



medl ochidag.platserantal änpå begränsatske ettkommer att mer
till etttypregistrering koncentrerasattsannoliktkommereuropaharmoniseringen

fåtal länder.

på enligtfördelningbyggaASB tycksinomoverhead-kostnaderkGemensamma s
har olikaDå regionernaolikadekostnader.sinabäradelar skaallaprincipen att

vilketkostnader,andelenändå anpassningsker gemensammaförutsättningar aven
bedömning idagenligt minförbättraranvänds. Dettafördelningsnycklarinnebär att

istationerförresultatetförsämrarochstationernaför deresultatet svaga
stationer.15underskott förbokföring etti sinASB redovisarstorstadsregioner.

öka antaletkostnadsfördelningstriktareskullebedömningminEnligt en
skullekapacitetsutnyttjandeflexiblaremöjligt att ettDetunderskottsstationer. är

resultaten.förbättra

kostnadsandel,relativt storASB och utgörinomDå fastigheter stortantalet är en
Beroendet är stortvarje station.förkraftigtresultatet avkostnaderpåverkar dessa

hyranfastighetsavdelningensubventionerarålder. Därför utjämnarfastighetens
åren station ärförde förstaunder som ny.en

ochvolymkänsligtASBsigdet att ärkonsekvensberäkning visaröversiktligVid en
bedömerjagsvårt ävenpå 15 % attintâktsbortfall 10 är omredan pareraettatt --

på kapacitet i sinaöverskottlatenttillgång betydande,till ettharASB totalt settatt
ASBgivit ettstatenhar attfastighetskostnaderASBsanläggningar. genom

skulle haföretagIönsamhetsstyrtvadblivit högre änmyndighetsansvar, somman
överkostnaderdessa näravvecklingförpå därförStaten har ettsig. avtagit ansvar

på lika villkor.konkurrensinförman

fastigheterförpåverka kostnadsmassankunna% förutsätts10minskningEn av
förutsättstotalen60 %Personalkostnaderna camarginellt.drift än avoch annat

medintäktsminskningEnvolymförändringen.proportionellt motkunna minskas
åtgärdasmåstedirektanläggningarför fastakostnadeninnebär att40 %bortemot

stationernadå bidragned. Detläggasbehöverstationer nuantalkraftfullt. Ett som
så volymminskning.kraftigvidupphör100 Mkrover-head catilllämnar en

och övrigsannolikt huvudkontoretmarknadsandelar kommerförlusterVid större av
få problem.betydandekringsverksamhet att
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avsnitt 2.4.1. InomASB seägarförhållanden förgällerderedogjort förharJag som
privatiseringprivatiseringsdoktrin harallmännapolitik ochregeringensför enramen

sålde andel 52%sininnebära statenockså skulle attDettaASB diskuterats. avav
också följandeinnebäraborde attDetandra intressenter.ASB tillaktierna i

friståendepåkravetinte fyllereftersom desålde intressedelar,sinaorganisationer
tidigare ställtjagorganisation, uppsom

12 %RiksförbundMotorbranschens
%Busstrafikförbundet 3Svenska

%Taxiförbundet 3Svenska
Åkeriförbundet 3 %Svenska

privaträttsligEGs kommer attkontrollbesiktning i systemGenom att somsesnu
utsträckningvilkeninaturligt övervägadet sig ävenfaller attteknisk verksamhet som

provningsverksamhet elleri teknisksåsom skall sigägarestaten engagera
TUV på viktenpekarDekra och tföretagende tyskaInomcenifieringsorgan. man ex

stiftelser.eller ideellaföreningarställning dessa haroberoendeheltden somav
undvikit statligtÄven harbesiktningssyslemetfranskai det engagemang.mannya

på ASB. Försäkringsbolagägandeformensålunda skälfinnas att övervägaDet kan
internationella besiktningsföretagpå landettänkbara inomexempel ägareoch M är

uppgifterövergripandeeventuelltägareförändring kanexempel. Vidandraär en
sektorsmyndighetföreskrivandetill andraASB behöva föras töverinom exorgan,

oförändradförblirtotala kostnadenuteslutas denDet kan inte attdepartement.eller
omfördelas.och endast

Ägarfrågan privatiseringskommissionen.särskildainom denbör övervägas

avqasemissioner8.7 Forskninq m.m.om

fristående företagJordbro till ettföreslår, ASBs Motortestcenteri görsJag att som
påavgiftfinansierasuppdragsintäkter ellerdirektfinansierasantingen genom enav

varje bibesiktning.

MTC medMotortestcenteri bruk nyuppfört1989 tagit ettASB har sedan
MTCspeciella uppgifter.för handatt tai Jordbro utrustatsanläggning omsom

emissionsgränser.FoU-projekt avgasutsläpp ochalltbedriver framför om
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Vid MTC utrustning olika emissionsprov. Definns mycket avancerad för slags största
Naturvårdsverket Naturvårdsverket MTC-kunderna idag och ASB. bedömerår

anläggningen ledande i Europa.som

ASBs kvalificeratMotortestcenter idag och kontrollera funktionen hosär att möta
olika motorkonstruktioner. Den samlade erfarenheten denna verksamhet ärav
inriktad utveckling och forskning FoU. Samtidigt driver världensmot

påmotortillverkare FoU för konstruktion mycket plan ochmotorer ett avanceratav
med mycket investeringar. Det inte avsikten vid Jordbroanläggningenstora är att
driva utveckling leder till konstruktioner och motorutvecklingar. Däremotnyasom
kan den och kunskapmed högt driven teknik tjäna teknisk och opartisktsom

industri myndigheter.kontrollorgan för och

på det gällerJag har tidigare pekat den betydelse fordonets konstruktion har, när
miljöpåverkan Förbättringarna i detta avseende har varit mycket storaav avgaser.

också påSamtidigt har jag pekat de möjlighetertack katalysatorkravet. somvare
finns, övervakning emissionsutsläpp övervakning i trafik. ldet gällernär av genom
detta perspektiv kan nuvarande inriktning MTCs verksamhet behöva Enöver.av ses
sådan strategiplanering inkludera samarbete med andrabör överväganden om
organisationer IVL, tekniska högskoleinstitutioner, internationella FoU-enheter,t ex

verksamhetsidébreddning och möjligheter vidga den nuvarande kundkretsen.attav
l den utredningen Statens provningsanstalt och Statensnyligen framlagda om

också frågeställningar,maskinprovningar 199274 behandlas näraliggande Där
ocksåunderstryks betydelsen FoU-styrning tydlig beställarfunktion.av genom en

Utredningen det inte nödvändigt ägarandelar iär harpoängterar att att staten
verksamheter beställare Jag delar denna bedömning. En hög tekniskärman av.som
standard ackrediterad opartiskhet för Jordbroanläggningenoch grundenutgör att
framgångsrikt påbör kunna konkurrera med andra liknande institutioner
världsmarknaden.

småGenerellt har produktionsenheter mindre ekonomiska och kompetensmässiga
sådanförutsättningar särskiltdriva utveckling, förutsätter kapitaltungatt som

utrustning, investeringar i personalutveckling efter hand blivit alltäven harmen mer
sådanaASBskostnadskrävande. totala storlek bildar här god plattform fören

också behållaASButvecklingsinsatser. har uttryckt klart intresse MTC. Dettaett att
tillgångMTC skulle ASBnaturligtvis möjlighet. därmed för iär denen vara en

ocksåkommande konkurrenssituationen. Man kan inom koncernens ökaram
påintäktsflödet resultatorientera verksamheten i ekonomisk meningattgenom mer
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Dekra,internationella företagmedVid konkurrens stora, somnämntssätt ovan.som
också delviskonkurrensfaktor,TUV, får väsentligdärvidVeritas somman enm

organisationer tstår då mindreväsentligtSamtidigtföretag.dessaredan finns inom
ASBsväljer bolagiseraattSärskiltFoU-arbete.Sverige utanför dettaM i manomex

friståendeMTC medatt göraalternativ kunnaskulle sammaregioner, ettolika vara
självständigt bolag ärBildandefrån etthela marknaden.uppdragmöjlighet taatt av

striktamedbolagsform drivasbör iJordbroanläggningendärmed möjlighet.en
på lönsamhetmålsättningar, dvs kravekonomiska

Författningsändringar8.8

riksprovplatser1989527förordningenförfattningsändnngariföreslår, attJag om
bilagamed1972595 i enlighetfordonskungörelsen görsriksmätpafser samtoch

förslag tillskall redovisajagsärskilt angivitshar attutredningsuppdragetl
författningsändringar,erforderliga

tidigare gjortöversikt jaginledningsvis hänvisa till denvillJag av
vår regleringnuvarandekonsekvenser förEES-avtaletsochriksprovplatssystemet

besiktningsområdet.på provnings- och

och riksmätplatser ärriksprovplatser1989527till förordningenEnligt bilaga 1 om
tillkontrollområdet terrängfordon, släpfordonmotorfordon,förASB riksprovplats

vissa angivnabilar, allt med närmareombyggdaoch till traktorermotorfordon
undantag.

återfinns fordonskungörelsenikontrollbesiktningbestämmelsernaDe närmare om
framgår skerkontrollbesiktning74-89 Av 74 § atthuvudsakligen i §§.1972595 a

frånbetydelseutrustning hos fordonbeskaffenhet och ärkontroll denför som avav
uppfyllda.kraven taxameter ärtraflksäkerhetssynpunkt samt attmiljö och omav

framgår riksprovplats.kontrollbesiktning utförsVidare att av

framgår i trafiksäkert skickvid kontrollbesiktning§§ fordon ärAv 82-84 att etta om
Ärså fordon vidskall fordonet godkännas.och fyller miljökraven ett

så användas uppenbar farabristfälligt inte vidare kankontrollbesiktning det utanatt
köiförbud för fordonet. Harriskprovplatsen meddelatrafiksäkerheten skallför

sådana och meddelas inte körförbudinte kan godkännasbrister detfordonet att
tidoch inom vissavhjälpa bristernaförelägger riksprovplatsen fordonets attägare.
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föreskriven tidlnställs fordonet inominteför kontrollbesiktning.inställa fordonet
för fordonet.inträder körförbud

kontrollbesiktningen visar sigvid attriksprovplatsen, detEnligt 87 § skall om
genomgåsådant registeringsbesiktning,på bordedetfordonet ändrats sätt att

månad fordonet tillinställainomförelägga fordonets attägare en
tid inträderfordonet inom förelagd38 Inställs interegistreringsbesiktning enligt

körförbud för detta.

Riksprovplatsen skallbesiktningen, 86föra protokoll vidRiksprovplatsen skall
enligt 89 § lämnaockså fråga registrerade i bilregistreti fordon är asomom

enligt 87 § tillföreläggandekontrollbesiktning ochuppgift omom
trafiksäkerhetsverket.

199192170 bil. föreslagitEES-propositionen 1 attRegeringen hari
förmån Detta gällertill för system.skall avvecklas öppnariksprovplatssystemet

återkommande i saknas reglerför vilken detsåledes kontrollen stortför denäven
EG-rätten skall organiseras.för hur deninom

övergång frånfår riksprovplatssystemet till öppendepartementschefenEnligt enen
på viktig följdflera En är attEGs konsekvenser sätt.ordning i enlighet med system

på verksamhet förändras.de berördaden rättsliga karaktären organens
någotinnefattar inteProvningsorganens verksamhet moment av

påpå uppdragsbasis och heltuppgiftermyndighetsutövning. De utför sina egna
påDe fattar heller inga beslut vägnar.statensvägnar.

i propositionenkontroll lämnasl det till lag tekniskförslag som avsesomny
14 §. Med ackrediteringSWEDAC besluta ackreditering vissakunna organavom

verksamhetutföra denförklaring kompetent atti lagen äratt ett somorganavses en
europeiska ellerskall tillämpligaackrediteringen Vid ackrediteringenavser.

internationella standarder iakttas.

får återkalla ackrediterade längreackreditering det inteSWEDAC organeten om
någoti väsentligt hänseende bryterfordringarna för ackreditering eller motuppfyller

ocksåSWEDAC skall enligt förslagetgäller för verksamheten 15 §.de villkor som
verksamhet 17 hos§ och hartillsyn de ackrediterade rätt attutöva över organens

få till lokaler upplysningar ochomfattas tillsynen tillträde samtde organ som av



96

i lagen18 §. Vidare reglerasför tillsynenutsträckning behövshandlingar i den som
20 §.ackrediteradeavgifter förSWEDACs rätt att ta ut organa

teknisk kontrollfrån och den lagutgår ändringardeförslag jag attl mina somiomnya
således gällandeoch bli rätt.riksdagenföreslås propositionen kommer att antasi av

påfråga kontrollbesiktningavskaffas iASBs monopolinnebärMitt förslag att om
fristående företagförfordonsområdet besiktningsverksamheten öppnasoch att som

förordningenOm mitt förslag följs börackrediterade, k tredjepartsorgan.skall svara
ASBsförordningenl bilagan till börriksmätplatser ändras.riksprovplatser ochom

kontrollbesiktning bilaga 2.kontrollområde seinte längrebegränsas till att avse

de företag skallackrediteringförslag medförutsätter mitt ett systemI övrigt somav
föreslås idenmed ackrediteringfå kontrollbesiktning. Detutföra system nyasom

detta behov. Av den lagenenligt min bedömningteknisk kontroll fyllerlagen om
fårregeringen bestämmerockså myndighetregeringen eller denföljer att som

ackreditering.föreskriftermeddela närmare om

framgårföreslår bilaga Jaggällande fordonskungörelsejag iförändringarDe av
några jag där föreslagitde ändringarvill särskilt kommentera av som

kontrollbesiktning utförsfordonskungörelsen börI att av organ somanges
SWEDACrimligtteknisk kontroll. Det därvidenligt lagen är attackrediterats om

frågor bedömningsamråder i och ackreditering. En ettmed berörda myndigheter av
framgårsåvittunderkännande följd skall,med godkännande ellerfordon ett som av

myndighetsutövning utförstill lagförslaget, inte det ettförarbetena avanses som om
Någon reglering i fordonskungörelsen torde därförföretag.ackrediterat änannan

nödvändig.inte vara

måste körförbud enligt 83enligt min mening, meddelanden § ochDäremot av
myndighetsutövning.förelägganden enligt 84 § 87 § attresp vara anse som

på så olika följder inträder vidParagraferna 83 84 bör därför ändras sätt ettatt-
Någon behållapå möjlighetberoende bristernasunderkännande art. att

registreringsbesiktning enligt min bedömning inte möjlig. Iställetföreläggande ärom
påpekande.kan utformas ettden som
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också möjligheterna begränsaavsnitt 7.2 bör attSom redogjort för itidigarejag
kontrollbesiktningunderkännande vidprövningtrañksäkerhetsverkets avav

förhållande kan idag.till vadutvidgas i görasackrediterat somorgan

medberörda myndigheterkunna meddelasföreskrifter i övrigt börErforderliga av
författning.respektivebemyndiganden istöd av
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SAMMANFATTNING9

mijöpåverkan alltjämtetc ärÄven olyckor,på effekternivån negativatrafikensom
något och fleraminskattrafiken hardöda iantaletattkonstatera,för hög, kan man

trettiodei trafik under senasteantalet fordonförbättrats, atthar trotsmiljöindikatorer
fordon.från till 4 milj.2 milj.knapptåren fördubblatsän camer

bedömningenDen allmännaoönskade effekter.biltrafikensMånga bidrar tillfaktorer
dominerandedenhastighetermed för höga ärkombinationibeteendeförarensär att

miljöpåverkan fordonetssannoliktärtrafiksäkerhet. Fördet gällerorsaken när
längre tid,bruk under allt ärfordonen iärEftersomgrundkonstruktion avgörande,
behålla sinbetydelsefulla för de skaattdrifttidenunderreparationerservice och

tekniskfordonetbesiktningavgränsad tillutredningenDen här ärvägvärdighet. urav
synvinkel.

på harFör konsumentenunderhåll vilarfordon ägaren.drift ochAnsvaret för av
företeelse harkollektivtrafiken ärEftersomservicefunktion.besiktningen enen

på miljö ocheffekterförövergripandesamhälletemellertid ett ansvar
också periodisktobligatorisk,funnitsdetskäl harAv dettaolycksutveckling. en

år förAnsvaret30 tillbaka.sedani trafik näraåterkommande kontroll fordonav
medaktiebolagASB,på Bilprovning är ettSvenskABdenna har legat som

Återkommandesvenska staten.Majoritetsägaremyndighetsfunktioner. är
ASBs verksamhet.domineraridag heltkontrollbesiktning den tjänstär som

Påbesiktningen varaomfattande skakontrollbesiktas HurbilbehöverHur ofta en
frågor mellanpå varierarliknandedessa ochSvaretbesiktningen skeskavilket sätt

ibesiktasför närvarandepersonbilarSverigeländer. l gäller attolika t ex
året, sedantvå år fördärefter det fjärde attgången ochefterhallanläggningar första

tillhuvudsak förlitat sigiår Norge hari drift. lvarje bilen ärtestas mansom
till haftDanmark har framkontroller. Ik flygandebesiktning efter väg, numans

överlåtelseförsäljning fordon.medsambandbesiktning i av

Bilprovningmonopol AB Svenskåt detuppdragit mig att överRegeringen har se
villpå återkommande kontrollbesiktning. Man öppnaASB har

två villtill detta. Delsfinns motivDetför konkurrens.besiktningsmarknaden man
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regler inomenhetligatill alltpå kontrollprovning ochkravsvenska meranpassa
samhället ilångsiktig atteffektivitet isäkerställavilldels genomEuropa, enman

för konkurrens.företagutsträckningmöjliga utsättastörsta

ochför provningformernaharmoniseraEuropas länderEES-avtalet skaGenom
minimidirektiv,EG beslutat kharperiodisk bilbesiktningFör angerkontroll. somom s

året därefter minst vartannatfjärde ochefter detbesiktaspersonbilar ska senastatt
åretdet första ochSverige redan efteribesiktasår, fordon skamedan tunga som

på konkurrensutsattska skeår. besiktningensjälvaMeningen attsedan varje är en
underställaskapacitet kanochkompetenskonkurrerande företagensmarknad. De

frånutgått formaliserad prövningprövning. Jag har attformellolika grad avenav
l Sverigeackreditering.ske kskakvalitetssäkringssystem etckompetens, genom s
på detSWEDAC för dettaackreditering attStyrelsen för tekniskkommer svara

området.tekniska

Trafiksäkerhetsverket,omvandlastrafikpolitikallmännaSamhällets av
ASBDessa harföreskrifterNaturvårdsverket myndigheter till särskildaoch andra

omvandlinggäller bilprovning. l dendetbesiktningsprogramhittills i näromsatt som
och dendess effektivitetsektor i höja göraoffentlig strävan attsker meravnu

utvecklingeninternationellaanslutningen till denregeringen iserviceinriktad, vill
Påså många detta kommermöjligt. sättinomkonkurrens systemstimulera som

tidigarecertifieringar ersättaprivaträttsliga attEGs ordningenligt nya
kan därförAckrediterade företaggodkännanden fordon.myndighetsbeslut avom

återkommandei denfordon klarat kravencertifikat intyga ettattgenom
kontrollbesiktningen.

två alternativprincip ställt övergripande motöverväganden ii minaJag har
kanfristående integrerade serviceföretagbesiktningsföretag motvarandra som

modellensåväl Den förra ärbesiktning reparation fordon.genomföra avsom
snabbtmodellen därmedan den använtsvanligaste,internationellt den mansenare

samhället ska behövabesiktningsorganisation göraattutanvelat bygga en nyupp
sådan ordning fördelen attnyinvesteringar. För konsumentenomfattande ger en

reparationunderhåll besök vid verkstad.vid endaoch ettförena besiktningkunna

176 stationer, vilketASB utbyggt stationsnät medredanSverige finns ettl genom
låtaanläggning. Atthar högst 30 km tilllandets bilinnehavare97 °ogör att enav

för skulle visserligen medförabesiktningenverkstäder och även svaragarage
eftersom antalet och kontakter minskarservicevinster för konsumenten, menresor
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besiktningsarbetet.igäller opartiskhetendilemma detsamtidigt närdet skapar ett
bådeverkstadsålunda intressekonflikt,tydligDet finns reparerar,om enen

reparationsarbetet.detoch godkännerfastställer reparationsbehovet egna
på överdriva deninte skafrån visserligenEngland tyder attErfarenheter man

för höjabilbesiktning faktor attopartiskhet vidfaktiska betydelsen somav
europeiska samarbetetmiljöeffekterna trafik. I detminskatrafiksäkerhet och av

den svenskadockkontroll. Man kan säga attbetonas service änsnarare
behållapå skaopartiskhet talar för ettattmed stark inriktningtraditionen man

förDet svenska systemetreparation och godkännande.skiljer mellansystem som
tillgång förtroendekapitaloansenligtinte attkontrollbesiktning har ettsom en

dess helhet.bilbranschen ialltid kanförvalta, vilket inte sågas om

också långsiktiga utveckling sker inomvarit denEn viktig faktor för mig har som
fordonenkompliceradeGenerellt kan säga, attreparationsbranschen. man mer

Påfår märkesverkstäderna.eftermarknadenmarknadsandel inomblir, desto större
friståendepåsålunda reparationssidan. Enlång monopoltendensernasikt ökar

på marknaden tillbalansdärmed stödja fortsattbesiktningsverksamhet skulle en
finns fördel denna detfördel. En viktig i systemkonsumenternas är som nu

aktörerbesiktningsresultat. Nyastatistiska uppgifterregistrering och spridning omav
i framtiden börpå denna databas,därför knytas till ävenmarknaden förutsätts som

TSVNägverket.skötas av

på upphör i och medperiodisk kontrollbesiktningASBs monopolMitt försag attär
fristående ackrediteradeårs för företagutgång marknaden1993 och att öppnas

möjligt använda1994. Det ska att1januaritredjepaitsorgan den egenvarao m
denna besiktning.tekniska utrustning föreller annat företags

reellt ska bli möjligt förbehöver för detviktigt vad göras attDet är att överväga som
årsålundapå sedan trettiosig marknaden, näraföretag etableraatt somnya

åtgärderföreslår två för underlättaJag särskilda attdominerats enda aktör.av en
företagsanvända andramöjligt för aktörer ävendetta. Dels bör det attvara nya

anläggningarkan utnyttja befintligaGenom beslktningsföretagutrustning. att nya
minskar derasoch verkstäder, avsevärthos transportföretag, mangarage

på Antaletmarknaden bli snabbare.Därigenom kan inträdetetableringskostnad.
också förbättrasöka markant och därmedbesiktningsstationer kan förväntas

anläggningarsannolikt flera befintligaför Det atttillgängligheten konsumenten. är
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företagensförbättrarutnyttjandehöjtvidvilket ettöverkapacitet,haridag
bärighet.ekonomiska

attASBinom genomkonkurrenseninternadenstärkaattåtgärden ärandraDen
privatisering.medsambandeventuellt i enfinns,regionertiode som nubolagisera
störrebärakandenattorganisation ärsammanhållenmed stor.Fördelen en

sådanalyftaGenom attutveckling. avochforskningföroverhead-kostnader, tex
självabetonakunnaskulleorganisationer,fristående manhelttillinsatser

vidFoU-arbetetkvalificeradeDetsmåföretagande.formbesiktningsarbetets som
bas änbredaresigsökaMTC kan enMotortestcentret,Jordbro-anläggningASBs
ASBsNaturvårdsverket samtochmarknadensvenskadenberoendeenbart ett av

andraförtillgängligaockså ävenblidärmedskulleresultatMTCsbehov.egna
marknadsaktörer.

betydelse, utanorganisationskravenbara avinteföretag äretableringFör nyaav
lönsamhetenFörstabila.ochkändaDe börcentrala. varamarknadsvillkoren äräven

alternativaochomfattningbesiktningsuppdragensprisbildning,tär ex
frånbådeintressefinnas ettkanHärfaktorer.grundläggandebesiktningsmöjligheter

inomreglerharmoniseradefördelenutnyttjaattutländska företag, avochinhemska
hartmarknadenfranskaöppnadePå nyligendenmarknadsexpansion.tillEuropa en

TUV sig.etableratochDekratyskaex

ålder ochpå attberoendekr2102301992höstenprivatbil kostarbesiktaAtt en
totala685 kr. Dentilloch410 krnormalfalletifordon upptungtbesikta ett

1991ASButfördeTotaltmiljard kronor.1kontrollbesiktning ärför camarknaden nu
kontrollerad. Jagprissättningennärvarande ärFörbesiktningar.miljoner5drygt

bedömer attbehållas till dess enatt manordning kommerföreslår dennaatt
ettdockPriset börpå marknaden. somangesetableratskonkurrensfungerande

påfrittPå priset sättasbörsiktunderskridas.sålunda kanpris.högsta som
marknaden.

utredningsförslaggälla detkan tbesiktningsmarknaden exövervägandenAndra om
tillhallibesiktningsinsatsernaomfördelningfått höst att göra aviregeringen en

privatbilarbesiktningförminimidirektivEGs avvägkontroller.ökadeförmån för
gällthittillsvadbilägarna änhallbesiktningar somobligatoriskaockså avfärrekräver
påkravökadesigförväntakaninnebär attteknik manUtvecklingenSverige.i nyav

selektivagöramöjligheter attutökadeochfordonenidiagnossysteminbyggda
förändringartypvägkontroller. Denna avefter avfordoninkallelser av
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påkostnaderochintäkterbesiktningsföretagenspåverkarmarknadsvillkoren
vilka aktörergälltemellertidpå haruppdragmittHuvudinriktningenavgörande sätt.

på marknaden.finnasbörsom

Detservice.glesbygdensgällerDettvå överväganden.särskildagjortJag har ena
på ASB.förändringarföreslagnaeffekternaandra avavser

handglesbygdsområden. förstaJag har iistörre änstäder avsevärti ärBiltätheten
statistik finns därSCBsEnligtglesbygdslän.SochAC, WBD,definierat som

landets%mindre 10dvs000 bilar,300personbilspark avutanför tätort caen
prisnivånhöjabehövaskulleASBs beäkningarpersonbilspark. Enligt mantotala

på denå avkastningskravidagglesbygd för sattaatt400 kr imaximalt till ca
låtaGenomsådantillåta prishöjning. attmöjlighet attEn ärdär har.stationer enman

medexisterande företagnätverk medbildaochetablera sigfrittbesiktningsföretag
kunnarimlig serviceuppfattningenligt minemellertidböranläggningar,tillräckliga en

prisnivå. särskiltDettalägreväsentligtvidupprätthållas glesbygd mani omäven en
besiktningsperiod,bilen. Ju längredå besiktaskatidsperiodförlänger den man
gångnågon förasåtminstone kommer attfordonetsannolikheten attdesto större är

medenhetermobilaUtvecklingenbesiktningsanläggning.medtill ort, avstörreen
möjlighetEn attanläggningar.ambulerandeockså möjligt haattdethög kvalitet gör

dvs relevansenbesiktningsregler,frånockså uppställdadispensersärfalltillgripa i är
regelföljning.idå uniformitetenförebesiktningsinsatsen sättsav

på ASB. l den internaeffekternagjortsövervägandetandraDet avsersom
Ytterligareunderskott.medgår 176 stationerna15 deidagredovisningen ca av

medfår räknavid konkurrens attManavkastning.några otillräckligstationer har
med ökaddelvis kanendastvolymförluster,företaget kommer att göra parerassom

volymkänsligt.pris- ochmycketföretagetbedömningarEnligt mina ärproduktivitet.
ochPrisdifferentieringenfinns.på kostnadsstelhetintäkts- ochdenDet beror som

idag inteoch besiktningsorter ärbesiktningsinsatsermellan olikakostnadsfördelning
obetydligafastighetskostnader och intehar företagettillräcklig. Dessutom tunga

påverka resultatetvilket kommer attverksamhet,overhead-kostnader för central
volymnedgång besiktning iförochmarknadsandelarförlustnegativt vid renenav

hall.
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Bilaga 1

ORGANISATIONERINTERNATIONELLAOCHNATIONELLAKONTAKTADE

Svensk BilprovningAB
Bilindustriföreningen

StuttgartDekra,
RiksförbundDäckspecialisternas

BrysselEG-kommissionens trfaikenhet,
Försäkringsbolaget Ansvar

WASAFörsäkringsbolaget
HolmiaFörsäkringsaktiebolaget
SkandiaFörsäkringsaktiebolaget

FolksamFörsäkringsbolaget
HandelGrossistförbundet Svensk

lndustriförbundet
LuftvårdsforskningochInstitutet för Vatten-

Konsumentverket
Kommerskollegium
Kommunikationsdepartementet

Automobil KlubbenKungl.
ABLänsförsäkringsbolagens

NaturresursdepartementetMiljö- och
Routiêre. ParisSécurité CirculationdeDirection de etMinistere des Transports

RiksförbundMotorbranschens
HelnykterhetsförbundMotorförarnas
RiksförbundMotormännens

TeddingtonMAMAS. Physical Laboratory,National
Näringsdeparementet
Näringsfrihetsombudsmannen
OK Marknadsservice

arbetsledarförbundSveriges
Sveriges industriarbetarförbund

NaturvårdsverkStatens
KonkurrensverkStatens ochPris-

Statens Vägverk
Statens och trafikinstitutVäg-

SWEDACStyrelsen teknisk ackreditering,för
Svenska Busstrafikförbundet
Svenska Taxiförbundet

AkeriförbundetSvenska
Svenska Shell AB
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Statoil ABSvenska
ArbetsgivareföreningenSvenska

FöreningBildelsgrossistersSveriges
Trafiksäkerhetsverket
Transportrådet

försäkringsaktiebolagTrygg-Hansa
TUV, Essen

Bristolinspectorate,vehicle
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Bilaga 2

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

ochriksgrovglatser1989527förordningenändringarFörslag till omav
riksmätglatser

punkttilläggsBilprovningSvenskABI bilaga 1 enom
kontrollbesiktningd

1972595fordonskungörelseniFörslag till ändringar

Kontrollbeslktningföri stället textentillfogasKontrollbesiktningI 74 § om
följanderiksprovplatasutförs av

kontroll.tekniskenligt lagenackrediteratsKontrollbesiktning utförs omorgan somav
samråda medackrediteringtekniskförskall StyrelsenackrediterasInnan organet

återkallas.ackrediteringgäller innanDetsammaberörda myndigheter. en

§Ny lydelse för 80

vidunderkäntsfordoninställer ettkontrollbesiktningDen till somsom
kontrollbesiktningföreläggandeellerkörförbudvilketeller förkontrollbesiktning om

förbudet ellerellerunderkännadetvilkenhandling idenskall företehar meddelats
meddelats.föreläggande har

Ny lydelse 83 §för

fordonet§ skalli 82andra brister änkontrollbesiktningvidHar ett fordon avsessom
underkännas.

denfrån förmånad dageninomkontrollbesiktningtillInställs fordonet inte enny
Är sådanbristernafordonet.körförbud förinträderkotnrolbesiktningen avförsta

gällertrafiksäkerhetenförfarabrukas utaninte kanfordonetattallvarlig art
fordonet.körförbud föromedelbart

kör-förbudhinder attsker. Utankontrollbesiktninggäller till dessKörförbud avny
medsambandomedelbartprovkörning ividmeddelatsfär användasfordonet

utförts till tillreparationfrån plats därlämpligaför färd kortaste vägreparation och
besiktning.

101 lo__,
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upphävs.84 §

stycke§ 1alydelse 85Ny av

§§och 77-79i 75tidinomkontrollbesiktningtillfordonInställs inte angessom
månaddenkalendermånaden efterfrån och medfordonetkorförbud förinträder

förbudsådantfrågabesiktning. ltillinställtsskulle hasenastvarunder fordonet om
tillämpning.motsvarandestycket83 § tredjeäger

86 §lydelseNy av

framgåskallprotokolletprotokoll. AvförskontrollbesiktningVid

underkäntsellergodkäntsfordonet1 om
underkäntsfordontill att ettlett2 de brister som

körförbud gäller3 om
kontrollbesiktninginställas tillskalfordonet4 nyom

samtregistreringsbesiktningpåpekande5 om
underkäntsfordonettillinte lett attdekonstateratsharbrister även6 omsom

fordonetsförare.tillförrättning överlämnasavslutadskallProtokollet efter

87 §lydelseNy av

isådantpå sättändratsfordonetinspektion att avsesflygande somdet sig vidVisar
att inomfordonetsförelägga ägareskal förrättningsmannen enstycket38 § första

enligt 38registreringsbesiktningfordonet tillmånad instäla

körförbudförelagd tid, inträderregistreringsbesiktning inomfordonet tillintelnstäs
stycket.tredjei 83 §bestämmelsernasådantfråga förbud gällerfordonet. lför om

sådantpå sättändratsharkontrollbesiktning att fordonet avsesdet sig vid somVisar
förare.fordonetspåpeka det förprovande organetskall detstycket38 § förstai

88 §Ny lydelse av

medfordonetprovande organetförser detkontrollbesiktningvidkörförbudinträder
körförbudsmärke.ett

89 §Ny lydelse av

fråga fordonkontrollbesiktning iskall uppgiftlämnaprovande organet omDet om
fråga fordonochtrafiksäkerhetsverket itillbilregistret somregistrerade i omärsom

Ommaterielverk.till försvaretsfordonsregistretmilitäraregistrerade i detär
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skall uppgift lämnasturistvagnsicensbrukas enligtkontrollbesiktning fordon somav
till vederbörande talmyndighet.

skall detstycketi förstaOm andra fordonkontrollbesiktning än som avsesav
föreläggandemeddelathaden länsstyrelseuppgift tillprovande organet lämna som

område föreläggandekörförbud ellereller inomkontrollbesiktning omom vars
meddelats.kontrollbesiktning har

Ny lydelse 115 §av

Ägaren körförbudtrañksäkerhetsverkets provningfår begäraett fordon somavav
underkännande vidochbilinspektörhar meddelats polisman eller avav

stycket.enligt 83 § andrakontrollbeisktning ackrediterat organav

fär överklagas hosi 55 §vid besiktningEtt besut nksprovplats avsessomav
trañksäkerhetsverket.

får hos regeringen.62 § överklagasEtt riksprovpats enligtbeslut aav
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bilprovningsstationerRegioner och lli laga

Bilprovningsstationer1992-05-01
PartilleRegion Järfälla1 StenungsundArjeplog Märsta
StrömstadArvidsjaur Nacka
TrollhätuinBoden Norrtälje
Uddevallalällivzlrce Nynäshamn
UlricehamnHaparanda Sollentuna
VarbergJokkmokk Solna
VänersborgSlxickholm-HögdalenKalix

Stockholm-SätraKaresuando Region1Region8Stockholm-VinKiruna sta
EksjöSödertäljeLuleä
FinspångPajala Tierp
liPiiluyllilc-xi.filvsbyn Uppsz|la-Iyrislund

lclppsnla-LibrobäckQverkalix
OsthamniarÖvertorneå

Region2RegionRegion 52
Funäsdalen Arboga
Gäddede Eskilstuna
lainliiarstrantl Fagerslal

Flenlämüsaiull sValdemarsvikHallsberg.Järpen
VetlandaKarlskogaKramfors
VisbylüitrinebnlniLycksele
VärnamoKöpingNorsjö
ÅtvidabergLindesbergSkellefteå

NyköpingSollefteå
Region9SalaSorsele
IlorgliolnuSSi ngnäsornnnm KalmViistuStrümsunxl ar.IsÖrebrn-Bista KarlshamnSundsvall Önebro-Lillan KarlskronaSveg Region3igll.julin|rñ |ltlarkarydRegion6Färnabj
NybroArvikaUmeå
OlofströmBengtsforsVilhelmina
OskarshamnFalköping Region6 ,RonnebyFilipstad Region4.vÅsele SölvesborgHagfors

Örnsköldsvik TingsrydKarlstad
Vimmerbyinc-hamnKriUstersuntl
VästervikLidköping Region5Mariestad VäxjöRegion3 êsedaSkaraAvesta Region8Skövde AlmhultBollnäs

Sunnellorliinge
Sysslebäck Region10Edsbyn Region7same EslövFalun
Pillnbolm Helsingborgláivlms-Norr

HässleholmVaraiävle-Såider
l-lörbyAmalHedemora
KlippanHudiksvall KristianstadLjusdal Region7 Region9LandskronaLudvika Alilu.,ik LundMalung
Malmö-[VosieFalkenbergNlorn Region10Malmö-Valdeliitebo|g-A|iidRättvik

inrislummHiSandviken iöu-bonug-Sisjii
SkurupGöteborg-PageneSärna PrellehorgSöderhamn Halmstad
YstadVansbro Kinna ÄngelholmKungsbacka

Region Kungälv4
LysekilEnköping
MölndalHaninge
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ASBs historia i sammandrag

1963 provningsunsuiltblirASBstillsyns-1971
mynrlighx,lhuhiålllllllctlörkontrollbe-In jarnu-driksdagsbe- Fvaáiriiiga in ochhosiktningsvo-r, ,na revideras isiktning ochpresenterasslutet periodiskRirdoxiskontroll nylymcn miljonerlnärmar är.om per form.orhholagshilcliiiiigeii15165 den AntaletinstxilldzilIu-Itidstjåinstisren20september ar, ochASBharöverstiger1G00 160 1979sannna nuhilprovningsstatinrneipå150 Allaorter.1964 [VTP-besiktningochstjärnmürkningavASlS-anstiilldalarrttl-tinnnaraveckn. tillkommer arbetsupp-huss.llusiktningsverk nyasomr ASll.Naturvårdsverket1972 giltgei-liirjuli i Stockholm,V -r lyilavgxisfrágornnTSV.NyaövertarO hamn Kalmar, avHelsingborg llilregistersystoinetl-ggs váigrtra-om, bruk. Förstakassaregister i DentasArvikaochSöderhamn.Hertaletbilin- likbeskattningen ochs ver enny hilprovnmnkvinnliga entré.görspektörL-rhosStatenshilinspirktion viigtraliklaestiltninginliirs.

inståillniixgaccepterar iASB. ltullenhetcr roktathetskontrolllor bör- 1980
jar inlömshqsASB.ASB värdftirån1965 låesiktniogsvolymen 4-miljo-tangerarClTAsplenarmöte. ASBharnerstrecket. 171atationeriDendefinitiva nusker januarilstarten 1973 luunniunelnHillpa fastaIOK slallioni-ioch lit-mika-.17 iilnundelrekvensenUnder iir straxIasuitionvr, 800000 ochaldre liilagarnalarAnmodan kontroll-ar oin ochkürlörbuddrabbarbaraunder21%fordonkontrollbikligy l november besiktning.lentxxrlhokniiiginlhrsi. kon-fordon 000.Reglernalör1ettpubliceras perdenl statistiska Stockholm.lilometerrakiizirliesiktninga rap trollbesiktning uthyrningsbilarC. av30% fordonenunder- hlir;iorlx-n. arlu-tsiippgiillorASB.av enny andras,kåinns, fårkörlörbud.lå 000 SnöskotrarochandraLerriingtordoiiav hesiktig nlhr1;.I1S1,T&#39;1I1LICl1ar 1974. 19811966 ASB-anstxillzlzilarlon ADB-teknik.via adrogistroriitgahesiktningFyraflrixigaritzikommermed.Niirinare ilkel.1974 innehar ASBmisterattmiljonerlwsiklningar1.3 cantli s. tredjedelar vägningm-nu.tvaUndi-.rkiiiinannlelivkvriisi avKilometierskzxttinliirslörlivsellornlon. Forlons|nkenbörjar ASBånyoväxa.kiirliirlulei13107. min. ltegislII1I1t..&#39;plll(Enteii|n;l&#39;ordiimen t imlrarlvin. iIli-lsL-reulerlu-ga liirfordon,H I 000 Stalin inliirs juni A311InillEnuvi-rvihlulpi-r total-12ariiver tonsStatistik IHClSCIHULlkll1ItI&#39;t1,llI||1I.t&#39;lll&#39;|&#39;;|N kop las-till. .xvt-npaeng- avelska. tighetev1975 ltullenheter1977.resplörkontroll rokiithetochkni-räk- 1982av1967 narliinktioninstallorzis.mnningasta- och171155111 total-1.âl.1.lllâll 12över tonslarnietlingar.och detiirl tioner. installelsereglerutrsprungl sammahuslutrt somgL-noinliirl. ara 1975 slapvagnar.BesiktningsinstrunientenStationsniiu-tbyggs vtlerli ochul. IFU, ochlivrsinllol registrerings-.ittslokalt 0 avlosiiksv-rks||nhi-lmedkontrolla e av av ASBsunxrli-rlaug. inskrivningsrutinertiiligari- troligtlvtnl medi TSV5p, Nyareglerlöramutörbyggdalörenlilasinledsvidavgaslalnnorieli ombyggdafordoninförs.ochBarkarby.ASUslutar kontroll-siilla .Äterkommzindcbesiktning fordons-avmärken vindrutan.pa1968 kranartillkommermonterade somnyKonditionsla-siktningi-nnnxleriiiseiwis.Delar ochvattenhyggnadssty-vii, ui11etsup|1.{il1.av 1976relsenlmilclexi-tillsammansmed 1983Högertralikktunimissuiiiexi lvliljiikravonistommen lo bilarnaskarpa nya . l.anipligluattsbesiktnixigtaxiförsvin-Ävendet traliks averhelsverket, ulslii|nieii lVållfll.ltll&#39;l&#39;ln-griin-nya som av omfattarStationsnñtct 175sta-denljnnixari.Statensbilin- ner. nuAnmodansl. tar ersattssas. av kommuner.16] ASBtioneri ägeröverspektiunonibildastill regional Besiktningsunderlag.Slatexisen orga- prov- hälften stationerna.nisationi det verketmedsjudis- avningsanstaltliimslau ASB all lIiattnya Kopp]ingsklzissninginliirs.trikt.Nyalhrdonskravbeslutas. Ill$|II-pllL. lo linrdon.Nytthuvud-
protokollinlin ordon.|arkenstill- 19841969 våixtzivstainnzir, BrUIl1slUl|Lll1CI1den fordons-på tungakontrollbesiktningenattr nalkas.1977 Enlntahaalagga,nu-km upp,;gamlalin-don.tvltll underlagtill BilensSvugaliirilonalqrau gorinli krav Antaletinstallltlai som ala-ltidstiainsterlo s, a pas- Punkter, ocksåkan páhilbåilten.pa llK llyttar men gesvarBesiktningsvolynunsn2000. äran seran- ca frågor.KörlörbudsfrekvensenmångaVattenlallskomplexRåckstatilli 3,7miljoner,intali-tstationen167, 011.01l1lwl.11VlIlllvllhuminskatökar,nuvaramlolokaler. ASll 11021.ort-wwwvarav nn sedan1965.llnilc-rkannanrlell-vkvi-iisi-ilharnu1970 .sjunkittill drygt ochhara21W lirrdon2 1985Denljuli höjsivgilternzilörkontroll- korRh-bud.1000lärper Stockholmdatori-Centralhokningeitibesiktningliir lorstagångensedan1 1978 lranititlalatoriacringochjuli lrsakrn un1964. avl -lonl.roll isir att inskrivningochrapporte-inliirs.Miljökrav liir hilar Denaven ljuli blir1978 ASUriksprovplats --nya . beslutas.ASBblirgod-iingsrutinerbeslutas,liksom gainlobilar lörliirdonatttvam- och typbesiktninglLl&#39;till&#39; skallkiinnamleinstansfiirFöretagskallgonomgfiårligkontrollhrsikt- somochavgaisrortilit-ring fordon,avnya plomln-,rzi Beslutlhttustaxametrar.ning. omlllt ochAlHt-lvesiktningar.Stolt-ns ochuppförandeettmotortaestcenter,av
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Bilaga 51992-09-14

För utredningen avmonopolisering återkommande bilbesiktningom av

MÖJLIGHETER ANVÄNDA FÖRATI FEAT-TEKNIK AVGASKONTROLL

Åke Sjödin, Institutet för LuftvårdsforskningVatten- och

Vad FEAT-teknikär

FEAT är förkortning EfficiencyFuel Analyser kommerTest. Dettaen av namn
tekniken ursprungligen utvecklades för kunna den faktiskaatt mätaattav

bränsleekonomin hos personbilsflottor i teknikenUSA. I och med alltmerstora att
kommit tillämpas i renodlade luftvårdssammanhang, syftetatt dvs med mätaatt
verkliga bilavgasemissionerpå börjar delvis det förstnämndanågotväg, övergeman
föråldrade ofta förkortningen vilket står föroch används RSD, Remotenamnet, nu
Sensing Device alternativt Sensing ellerRemote Detector Remote Smog Detector.
Enkelt uttryckt det alltså avgasutsläppfrån enskilda fordon iär sätt mätaett att
trafiken fjärranalysteknik.med

FEAT-tekniken utvecklades under andra hälften 80-talet forskargruppav av en
vid universitetet i under ledning professor [1].Denver, USA Donald H. Stedmanav

till idagFram har denna delvis i med andra forskargrupper, gjortsamarbetegrupp,
avgasmätningar fordon trafik, ipå halv miljon i främst i USA,över ävenen men
länder Mexiko,Kanada, England och Sverige [2-4]. viktigaste resultatenDesom
från dessamätningar Mexico City sammanfattas de flestaundantaget kan med att
bilar rena,är dvs har låga utsläpp, i 10% givetdragatt ettmen grova av
personbilskollektiv hälftenför eller dess samlade CO-utsläpp, ochsvarar mer av
oberoende i område obligatorisktdet med avgaskontrollprogram ellerär ettav om
inte. Dessa 10% bilar antingen dåligt skötta eller icke-fungerandeär harårsom
avgasreningssystem. FEAT-teknikens kanske sida möjlighetenstarkaste justår att

identifierakunna påk polluters i trafiken. Andra exempeldessa gross utes
tidigare tillämpningar tekniken studier de faktiska utsläppseffektemaärav avav
storskalig introduktion alternativa bränslen verifiering emissionsmodellersamtav av
för vägtrañk [5,6].

I och med den amerikanska luftvårdslagen har FEAT-tekniken blivitävennya
iintressant samband med utvecklingen avgaskontrollprogram. berörsDettaav nya

i kommandenärmare avsnitt.



teknikenHur fungerar

kolmonoxidfinns tillgängliga idag utsläppenFEAT-instrument mäterDe avsom
sannoliktkoldioxid NOK-mätningarkommerCO, totalkolväten HC och C02.

framtid. Mätprincipen bygger på allamöjliga inomatt att tre gasernavara en snar
lR-ljus,IR-området. instrument består detektor förabsorberar ljus inom Ett av en

tillhörande videomonitor.lR-ljuskälla, persondator videokameramedsamten en en
enskilt fordon iinstrumentet utsläppenfrånInom loppet sekundkan mäta ettav en

tid från myckethastigheter till 100 kmh. på kort utsläppenDet gör ett stortattupp
skissfordon Mätförfarandet för enfilig trafik.antal kan lämpat Enmätas. är mest

mätuppställning i figuren nedan.över en ges

Computer

ljus från i avgasrörshöjd.lR-lampan sänder vägkanten vägbanantvärs överut
Ljusstrålen detektorn, lR-spektrofotometer, placerad på dentas emot motsattaav en

till spektrofotometemvägkanten. En persondator ansluten analyserar mottagna
spektra. Lagringen data aktiveras först bil bryter ljusstrålen.när Datornenav
utnyttjar mätvärdena insamlade före bilens front bakgrundsvärden, vilkastrax som

i efter för erhållasubtraheras från värdena avgasplymen bilen,uppmätta att
utsläppen Sammanhörandemed det enskilda fordonet. varje fordonFör görs en

mätningar respektive COZ-haltermätserieomfattande 0.5 med C0-, HC-av varca s
10e mätningar för varje l-lC-haltend totalt 50 komponent. CO-ms, resp.v s

linjär regression beräknas kvotenmotsvarande COz-halt, ochavsätts mot ur en
bränsleförbränningsformel beräknasCOCOZ HCCOZ. grundläggandeUrresp. en

i medslutligen volyms%-koncentrationema C0 och HC de outspäddaavgasernaav
hjälp Endastutsläppsvärdenför vilka tillräckligt hög korrelationdessakvoter. enav

erhållits, ochCO2-halter respektive och Coz-halter godkännsmellan CO- och HC-
förkastas. tillvägagångssätt försäkrar siglagras, övriga Med detta attman om

uppehållit sig tillräckligt föravgasplymen i strålgången länge högatt ge
tillförlitlighet i utsläppsbestämningen. Via persondatom självaär mätenheten

tidpunktensynkroniserad videokamera. På videomonitorn kan direkt avläsasmed en
ljusstrålen, Cog-haltema.då fordonet de C0-, HC- ochbryter uppmättasamt

möjligt bilregistret relateraVideoupptagningen det med uppgifter frångör att
enskilda till bilfabrikat, bilmodell, årsmodellutsläppsvärden etc.



FEAT-teknikenVerifiering utvärderingoch av

i tvåmed valideratstill börjatillförlitlighet harFEAT-instrumentets att
mätinstrument,konventionellamätningar medundersökningar parallellagenom

Vidareöverensstämmelse[7,8].mycket godmellan vilka kunnat konstateraenman
utvärderingfullständignyligen gjortamerikanskanaturvårdsverkethar det EPA en

utvärdering nyligeni harviktigaste slutsatserna dennaFEAT-teloiiken. Deav
engelskstudie [3]sammanfattatsi en

överföra råa FEAT-dataförFEAT-teloiiken, dvs ekvationemaTeorin bakom att-
intesund ochi outspädda ärtill emissioner volymsprocentuttryckta avgaser,som

konventionellafråninnebär datasistnämndaunik för DetFEAT. att
fel.märkbaraFEAT-ekvationernautvärderasmedemissionsmätinstrumentkan utan

C0-emissionerintervall för ärgiltiga inom hela detFEAT-ekvationema är som-
föremissionsvärdentill felaktigheter itycks inte ledaaktuellt för bilavgaser, och

viktigt dendet beaktafungerandekatalysatorer. Dock ärbilar med intermittent att
underbakgrundför FEAT-mätning 1 skorta integrationstiden attmot aven

litetkraftigt inomemissioner kan varieravissa körbetingelser fordons ettett
tidsintervall.

primärafrån FEAT-instrumentets mät-kan härledasFlera användbaraparametrar-
i outspäddavolymsproeentemissioner uttrycktaningar haltkvoter, t somexav

måttförbrukat bränsle,litermassemissioner C0 samtgram peravgaser, som
AF-ratio.luftbränsleförhållandetdet effektivaförbränningseffektiviteten, tex

bränslesammansättningiemissionsbestämningamaorsakade osäkerheterFel i av-
korrigeras för inkorporerasmå, kanemissioner ochoch kolväten är att nygenomav

instrumentering iinformation ocheller FEAT-systemet.ny

förinstrumentprecision jämförbar mednoggrannhetoch ärFEAT-instrumentets-
skalutslaget,15%tomgångsprov noggrannhetkonventionella samt enca aven

i0.3%.i0.2%, vid högaprecision vid låga CO-halter resp.

konventionelltochCO-emissioner med FEATParallella mätningar ettav-
regressionsanalysöverensstämmelse.god Enmätinstrument uppvisar mycket geren

båda.korrelationskoeffrcient 0.99 förlutningskoeffrcient och enen

i fordons CO-förändringarkorrektFEAT-tekniken kapabel mätaär ettatt-
varmkörd Igår från kallstart tillkatalysatorbilemissioner, motor.t somenex

fordon.mätningerhållsnormalfallet dock bara momentan peren

anledningfinns någondet inteSammanfattningsvis konstateraskan attatt
avgasemissioner.för bestämmaFEAT-teknikens principriktigheten iifrågasätta att

endastmätningarna oftastverklig trañkmiljö görsidock beaktaMan bör att enen
integrationstid.kortfordon, ochgång varje representeraren



1990Konsekvenser Clean Air Amendments för tillämpningenActav av
iFEAT-teknik amerikansk kontrollbesiktning

1990 den i striktamerikanskaluftvårdslagen, Clean Air Act, vilkenantogs nya
intebemärkelse någon federala regeringär egentlig lag, eftersom USAs snarare

riktlinjer för innehållet enskildai de lagar sedanskrivs de Istaterna.anger som av
de tilläggen, varjeAmendments, till Clean Air Act, krävsantagna attsenare

inom två år framska åtgärdsprogram för påskynda reduktionenstat ta ett att av
från in-use för godutsläpp vehicles i de områden där riktvärdenamotor

luftkvalitet alltjämt överskrids specifikation sådant[9]. den på vadl ett
åtgärdsprogram enligt tilläggen minimum ska innehålla, blanges asom
Computerized emission including Vidareanalyzers, ort-road testing devices.

åtgärdsprogrammenskrivs till uppfylla riktlinjeralla delar ska de ställsatt som upp
for de förstärkta kontrollbesiktningsprogrammen ansvarigade federaltav
myndigheterna. Dessa riktlinjer ska omfatta performance standard skaen som
uppnås kombinera emissionstester,inklusive on-road testing,emissionattgenom
med kontroller för åtgärda icke-fungerandedetektera och fordon medatt
avgasreningssystem.

Skrivningen i Air fleraClean Amendments har lett till det iAct att
amerikanska tagits fram lagförslag deviceshar remote sensingstater attsom anger

iska användas de avgasbesiktningsprogrammen. april 1992 återfanns blandlnya
dessa bl Kalifornien, Michigan, Virginia, Maine och Rhode Island.Texas,stater a
60% USAs mycket positiva till utnyttja FEAT-teknik istater attav uppges vara
sina framtida besiktningsprogram. New York, Utah, Pennsylvania, New
Hampshire, Louisiana, Illinois kommitoch Colorado exempelär stater som mer
eller mindre långt fram lagförslagmed omfattar användning FEAT.att ta som av

hittills långtgåendelagförslaget bill utnyttjandeDet The vad gällerHartmest
FEAT-teknik skärpa insatserna bilarnas finns isätt utsläpp,ett att mot motav som

Kalifornien [10]. Tyngdpunkten i förslaget ligger förupprättandet attprogramav
identifiera och åtgärda gross polluters i trafiken. första häverI ett steg
lagförslaget ansvarig myndighet Air införa kriterier, iResourcesBoard skaatt
form emissionsmängderoch luftföroreningar, för polluter.grosstyperav av
Vidare ska ansvarig myndighet standarder och testförfaranden vidupprätta
användandet fjärranalysatorer eller teknik, för identifieraFEAT, attav annan
fordon uppfyller fastställdade kriterierna för polluters. Med lagen villgrosssom

berättiga ansvariga myndigheter till åläggandenfor lokala luftvårdsdistrikt attman
genomföra pilotprogram k tampering manipulerande medmedvetetmot s
avgasreningssystemet, så det funktion. pilotprogrammen skasätts Iatt ur
ovannämnda för identifierametoder användas polluters, vilka kommergrossatt

bli ålagda och reparation i enlighet befintligamed detatt tester
kontrollbesiktningsprogrammet. Generella för identifieringprogram av
högemitterandefordon emissioner ocksåkan reduceras reparationer, skavars genom
kunna myndigheterna. ska erbjudaupprättas Dessa kunnaävenav program
ekonomiska incitament kan reparationereller eventuellt skrotning desom gynna av



1500 krtilltampering ska bötermedfordonen. deaktuella För ertappas uppsom
upprättande,vidlagförslaget påkrav iSlutligen finnsutdömas. attkunna ett

i deluftkvalitetsnormemaför uppfyllaplaneruppdateringomprövning eller attav
kostnadseffektivitetenför de ärlokalt beaktaolika distrikten, ska somprogramman

med den for andrai jämförelseidentiñera pollutersinriktade gross typermot att
åtgärdsprogram.av

helhet, deti sin ärKalifornien. Om detinte ilagförslaget är ännu antasantaget
för bredaregenombrottinnebärasannolikt kommerdock det ett stortattatt en

villeftersomkontrollbesiktningssammanhang,iFEAT-teknikenanvändning manav
detviktigtlokalt. dock poängteraDet äråtgärdsprogrammen upprättas attattatt

praktiskanågra detaljeradeoperationella ellersig någrainte finnsännu ensvare
snabb påUtvecklingen dockFEAT-tekniken ingår. ärförslag på därprogram

halvår.inom loppetannorlundabilden heltområdet, vilket kan göra ettt exav

kontrollbesiktningssammanhangiutnyttja FEAT-teknikVarför och hur

viktigasteFEAT-teknik deutförda studierna medfrån hittillsResultaten de ger
sannoliktsådanteknik,utnyttjaangelägetsikt kanmotiven till varför det attvara

avgaskontrollprogramtill konventionellakomplementi första hand ettsom

för huvud-fordon p0llutershögemitterande grossminoritetPå väg svarar en-
från trañken,ochCO HCdokumenterat vadutsläppendelen de totala avserav

proportionellt litenoch harmycket låga utsläpp,majoritet fordon harmedan en
luftkvalitet.för lokalbetydelseför de samladeutsläppensamt

obligatoriskpolluter,grossbil tio ärdrag vägarnaI oavsettomgrova aven-
eller inte.förekommerperiodisk avgaskontrolloch

bristandeoftastpolluter äruppträder grossfordonOrsaken till att ett som-
avgasreningssystemetmanipulation medunderhåll ocheller medveten

tamP°fing-

omfattning i landi betydandepolluters uppträderOrsakerna till gross ettatt
centraliseradobligatorisk, årlig ochlång traditionSverige med avensom

besiktningskontroll flerakan vara

igenomfuska sigmöjligheter att motorparametrarñnns testet, tDet att ex- återställning sker till denvarefterbesiktning,in påinnan fordonet skajusteras strax
lämpligttillsatssig tillfälligockså tänkakaninställningen. Mannormala aven

fåför CO-besiktningenbensinen innanalkohol, i attoxiderande ämne, nert ex
avgaskontroll,avregleradtillämpardärdelarvissa USAutslâppen.I t enmanex,av

falska.avgasgodkännanden80% allauppskattas varaav



Nuvarande på tomgångsvarv inte alltid de utsläpprepresenteraravgasprov som-
gsker på dåväg belastad.ärute motorn

årligEn kontroll hjälper inte försämringar i motorinställning, felmot etc., som-
mycket väl kan uppstå inom loppet månader, medföra effekteroch drastiskaav

fordons utsläppsnivåer.ett

uppenbara fördelenDen med FEAT-tekniken i sammanhangetär att man
bereds möjligheten avgasutsläppenfrån enskilda, identiñerbara fordon imätaatt
deras vardagliga operationella skick i trañkmiljöverklig belastad.motornsamt en

skulle tillDetta del kunna eliminera de angivna problemen med denstor ovan
befintliga kontrollen.

iDen största nackdelen tanken utnyttja FEAT-teknik i skala i fält föratt stor
avgaskontroll, sannolikt mätningen,är testet, varje fordon undergörsatt en
mycket kort tid. mätningenOm bara gång fordon,görs blir baratesteten per en
ögonblicksbild, för vilken tillfälliga variationer i körförhållanden kan ha stor
betydelse för registreradeden emissionsnivån. speciellt iEtt problem detta
sammanhang eventuell förekomstär kallstartsfenomen. viss utsträckning kanIav
denna nackdel mildras val optimala mätplatser, fokusering på degenom av genom

blandvärsta gross polluters, mätningarupprepade för få statistisktattgenom en
bedömningsgrundsäkrare för vilka fordon egentligaär gross polluters, samtsom

kombinera FEAT-mätningar med enklare tomgångstestvid vägkantenatt ettgenom
för de fordon enligt de förstnämnda mätningarna klassificerats grosssom som
polluters.

Tänkbara utnyttjasätt FEAT-teknik i framtidaatt svensk kontrollbesiktning

Redan tidigare har konstaterats utsläppeninom den fordonsparkensvenska äratt
mycket ojämnt fördelade, andelenkatalysatorbilar fortfarande relativt lågäratttrots
omkring tredjedel. framtidenI kommer den skeva utsläppsfordelningen atten
förvärras i takt med katalysatorbilarna utgör allt andelstörreatt en av
fordonsparken. innebär alltsåDet allt fler bilar, i absoluta relativaoch tal,att
kommer rena, dvs mycket andel fordonsparken kommer haatt stor attvara en av
så låga utsläpp de betydelselösaförär totalutsläppen från fordonsparken ochatt
lokal luftkvalitet. Proportionellt desto betydelse i komerstörre sammanhangetsett
dock det minskande antalet gross polluters ha. Att ytterligare skärpaatt
utsläppskraven för bilar kommer inte någon effektiv åtgärd för fåatt attnya vara

totalutsläppen, särskilt inte kostnadsaspekten in.ska vägas De mestner om
kostnadseffektiva åtgärderna kommer istället inriktasdeatt motvara som
minoriteten högförorenandefordon.

Ett motsvarande föras kring framtidakan den årligaresonemang som ovan
avgaskontrollen i dess nuvarande uppläggning. syfte försöka fångaI varjeatt
svart får kommer tvingas mäta hundratals, kanske tusentals fordonattman upp



med mycket låga utsläpp. strategi blirDenna med tiden allt mindre
kostnadseffektiv, och ingenheller garanti för verkligen lyckas eliminera deatt man

fårensvarta från föregåendevägarna se avsnitts rörandet ex resonemang
tänkbara luckor i nuvarande kontrollbesiktning. Eventuellt kan FEAT-tekniken
bli nyckel till lösa del de nämnda problemen, samtidigtatten en av som
avgaskontrollen kan effektiviseras. förefaller inomDet överskådlig tid intedock
sannolikt FEAT-mätningar i trafiken i skala, helt kan denatt ersättaute stor
nuvarande avgaskontrollen. dagslägetI bör tekniken möjligtettman snararese som
komplement till denna för kunna höja ambitionsnivån i strävandet minskaatt attmot
trañkens miljöpåverkan. det följande diskuterasI några olika sätt tillämpaatt
FEAT-telmik i framtiden i syfte uppnå effektivare avgaskontrollatt en

FFAT-mätningar sambandmeddeni årliga kontrøllbesiktningen
Ett de problem mednämnts nuvarande avgaskontroll är att ettav som

tomgångsprov inte säkert representativt förär de verkliga emissioner sker utesom
på väg. Genom istället basera årligaden avgaskontrollen mätningar medatt
FEAT-instrument, under det fordonet föremål för kontrollenär köratt som en
särskild slinga i anslutning till besiktningsplatsen, skulle få testvärdenman som
bättre speglar utsläppen under körning i verklig trafik. Bilar med höga
utsläppsvârdenskulle eventuellt få genomgåkompletterande Kvarstår dockgörtest.
problemen med möjligheterna fuska sig igenom föregående avsnitt,seatt testet

med försämringarfel uppstår inom loppet månadersamt och kan ledasom av som
till drastiskt ökade utsläpp. Möjligheterna i skala tillämpa dennaatt stor typ av
avgaskontroll, på ASBs samtliga besiktningsstationer, ocksåt styrsex av
kostnadernaför inköp, drift och underhåll FEAT-instrument, vilka i dagslägetettav

svåraär precisera se nedan.att

FEAT-mamingar i fält kopplade till flygande besiktning
FEAT-tekniken förefaller mycket lämpad sorteringsverktyg iett utevara som

trafiken. fordonDe identifieras FEAT-instrumentet högemitterandepåsom av som
kan trafikpolisvägen längre fram vid vägkanten för visuell inspektion,stoppasav

enklare eller för bli direkt hänvisadtill besiktningsstationett närmasteavgastest att
där ingående kan eventuellt chassidynamometer.göras Vid behovett testmer
görs därefter direkt efterföljande servicereparation. Pilotstudier i AngelesLosen
med likartad uppläggning visathar huvuddelen 90%närmare de fordonatt av som
FEAT-instrumentet identifierade högemitterandeocksåerhöll höga avgasvärdensom
i efterföljande konventionellt tomgångstestvid vägkanten Fördelenett [7]. med
denna strategi den fokuserasär de verkliga högemitterama, såledesoch bordeatt

potentialha bli effektiv, iäven det dagsläget svårtär kostnadernaatt atten om ange
för få tillfredsställande täckning fordonsparken. Detta utnyttjaatt sätt atten av
FEAT-tekniken i avgaskontrollsammanhangförefaller dock det i förstavara som
hand är aktuellt i ochUSA England. Det högst möjligt visär detta medatt ett
FEAT-instrument kunna täcka 5000 fordon dag. mångafordonHurca per som man
kan hinna med och kontrollera vid vägkanten dag osäkert.är Detatt stoppa per mer

bl påberor hur personalstyrka för ändamål.dettaavsätts Om dennastora som



dockfokuseras verkligt högemitterande fordonen, bordebesiktning de man
måttliga insattaklara vägkantskontrollen med relativtdessa resurser.av

avgaskontrollFEAT-mätningar i fält för frivillig
bilensdenförklarliga skäl den enskilde bilägarens kännedomAv är om egna

utsläpp liten, och detta kan ofta förklaringen till förekomsten grossavvara
trafiken. för enskilda bilister påpolluters i Om möjlighet skapas ettattute en

utsläppsnivåer, ledaenkelt få kännedom den bilens skulle detta kunnasätt om egna
service intervall, reellt behovtill och reparationer sker med dvstätare näratt ett

vidinformationsskyltarföreligger. På liknande det idag finns elektroniskasätt som
för föraren kör för fort, skullevägkanten talar den enskilde hannär mansom om

utnyttjande vilka enskilda bilen har,med FEAT-telcniken kunna utsläppdenav ange
finns någonoch det anledning för bilägaren söka verkstad. Innanatt upp enom

svårt vilkenform pilotstudie gjorts, det dock mycket uppskattahar är attav
fåeffektivitet frivillig kontroll och frivilliga åtgärder skulle kunnaden här typen av

det gäller från högemitterande fordon. krävsnär utsläppen Dessutomatt enner
fungerandeutvecklingsarbete innan finnas tillgång tilldel det kan ett

informationssystem FEAT-instrumentet.baserat

i framtiden utvecklingsmöjligheterFEAT-tekniken idag och kostnader, mm-

för forsknings-Idag ñnns 5-10 i världen, de flesta tillverkadeFEAT-system
forskargruppen vid universitetet vid Generaländamâl i även MotorsDenverav

miljöforskningsavdelning i Detroit tillverkats något enstakahar dock
för tillverkaforskningsexemplar liknande utformning. Rättigheternamed att

dotterbolag,instrument på kommersiell basis har köpts nybildat Remoteettav
elektronikföretagetSensing tillTechnologies tidigare Vehicle Technology,Test

företagElectric Corporation Control, sistnämnda verksamtSun och Systems det ett
i vår färdigställt densedanläng tid inom bilbesiktningsbranscheni harUSA. RST

första serietillverkning. och medFEAT-instrumentet för l attprototypen avsettav
tillverkningsvolymen relativt högti nuläget liten, betingar instrumentetär ett

instrumentering inklusiveinköpspris, omkring halv miljon kronor, i rå form. Fören
videokamera amerikansk fårför stand by-mätningar från skåpbil, typ van, manen

dock anledningkanske räkna med det dubbla priset inklusive bilen. finnsDet att
tillverkningsvolymenpriset kommer sjunka i framtiden, dels eftersomtro att att

framförväntas eftersom för självaöka, dels avskrivningskostnadema att ta
kraftigt.först finnsantagligen belastar de tillverkade instrumenten Detprototypen

ytterligare faktorer för framtida sjunkande pris. billtalar sel The Hartettsom
tidigare avsnitt skrivs förbjudsnämligen myndighet köpa FEAT-att etten
instrument såvida inte från två fler tillverkare. därfördet kan erbjudas eller ärDet
sannolikt idet kommer finnas fler tillverkare likartade mätsystematt att av
framtiden, vilka priserna. Eftersomkonkurrensskältvingas instrumentet ärav pressa
relativt enkelt i sin funktion datainsamlingen baseraspå konventionell PC-och
teknik, instrumenten siktborde kunna hysa förhoppningar kanattstoraman



förefaller idag. framtidalägre pris det aktuellt Denköpas till änavsevärt som
prisnivån svår förutsäga.dock ännuår att

ochkommersiellt tillverkade instrumentenkommer kunna mäta CODe första att
pågår utvecklingsarbete framnärvarande medHC och C02. För att taett en

fortsätta utnyttjaNOK-kanal. finns två möjligheter. IR-Hår Den är att attena
på år,spektroskopi. arbete har bedrivits universitetet i underDetta Denver ett par

NOx-mätninginom någon månad har operationelloch det förefaller ensom man
enligt förefaller har något dålig känslighet,detta koncept. Nackdelen attvara man

tillräckligt för skilja högemitterare. andradock sannolikt kunna Denatt ut
spektrofotometer ochmöjligheten bygga ihop nuvarande medär IR-systematt en

UV-området DOAS-teknik. utvecklingsarbete iljuskâlla för s k Detta görs ett
mellan universitetet i Eventuellt kan bättredirekt samarbete IVL och Denver. en

enskildasamtidigt möjligheter vissakänslighet erhållas, öppnas mätaattson1
formaldehyd. Påspeciellt hälsovådliga kolvätekomponenter, bensenochtsom ex

också trolig mätningar för partikelutsläppsikt utveckling röktåthetår moten av
dieselfordon.från

tekniska förbättringar intresse i kan förväntas skeAndra sammanhangetav som
videoñlmupptagningama direkt på PC-diskframöver lagringår samtav

för läsning fordonens registreringsskyltar detbildanalyssystem automatisk av
mycket tidskrävande. På längre sikt detnuvarandemanuella avläsningsarbetet ärär

möjligt direkt i samband med mätningenkanske identifiera fordonen utanatt
elektroniska avläsningssystemutvecklasvideoupptagning, olikaatt typer avgenom

områden.inom andra

framtidens tillämpning FEAT-tekniken kanskeSammantaget kommer attav
inklusivekännetecknas mätningar fordonsutsläpp C02, CO, HCvägav avav

speciñcering några hälsosynpunkt intressantaenskilda kolvätekomponenter,av ur
enskildapartiklar till relativt låga kostnader, och där såväl detNO, samt sett

fordonet dess snabbtkan identifieras.om önskvärtägaresom

instrumentutvecklingen iTeknikutvecklingen i i allmänhet ochsamhället
synnerhet kommer sannolikt attraktivt försöka utnyttjadet ochgöra attatt mer mer
FEAT-teknik i Medökande omfattning i avgaskontrollsammanhang. största
sannolikhet kommer förutsättningarna finnas för kunnaåtminstonede tekniska attatt
användaFEAT-telatiken i effektiv framtida avgaskontroll.i skalastörre en
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Mitt forslag

En särskild utredare tillkallas mcdaippdrag utreda möjligheterna ochatt
formerna för begränsning inom provnings- ochstatensen av engagemang
mätteknik anslutande verksamheter inom Statens provningsanstaltsamt
SP och Statens maskinprovningar SMP. Utredaren skall underlagsom
för utredningen redovisa den teknologiska infrastrukturen i EFTA- och EG-
länderna inom teknisk utvärdering, provning, mätteknik och kvalitetssäk-
ring analysera Sveriges behov tjâmstei.dessasamt av

Uppdraget bör redovisas den 15 augusti 1992.senast

Bakgrund

I Sverige har det varit vanligt den provning och kontrollatt statensom
nödvändig hälsaför säkerhet till liv, och egendom utförs myndighe-anser av

eller enskilda organisatorisk sådanter En förvägnar.statensorgan ram
provning och kontroll finns sedan 1970-talet i riksprovplatssystemet, in-som
nebär det för särskilda kontrollområden kanatt riksprov-utses ett organ,
plats, har monopol uppdrag utföra provning inomatt statensom av

område.detta Nuvarande bestämmelser riksprovplatser finns i lagenom
1989164 obligatorisk kontroll teknisk provning och mät-om genom om
ning.

Sedan mitten 1980-talet dehar svenska för provning och kon-systemenav
föremåltroll varit för flera utredningar våramed syfte att anpassa egna sy-

till de fram i Europa.stem växer Inom EG finns sedan 1989som en samman-
hängande policy för provning och certifiering Ihe global approach to con-
formity assessment, 19899088, 122 Denna policy syftar tillse prop. s.
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såvälinomcertifieringarochprovningargodtagandeuppnå ömsesidigtatt av
börprinciper syste-EGsområdet. Enligtobligatoriskafrivilliga detdet som

Enenskilda.både ochoffentligaalla kompetentaförÖppetmet organ,vara
kontrolleratillräckligtskalldet att enregel vidaregrundläggande är att vara

viktigEnEG-marknaden.till helatillträdevinnaland föriprodukt attett
kontrollsystemockså skapa ettEEG-kommissionenutgångspunkt attlör var

industrin.kvalitetstänkandet ifrämjatillbidrar attsom
kompe-medlemsländernasstärkaförinsatsersärskilda attEGInom görs

kvalitetssäkring.ochmätteknikprovning,utvärdering,tekniskinomtens
Applied Met-ProgrammeReferenceofCommunity BureauSålunda är

medver-slutskedetslutfört. 1i detAnalysis närmasteChemicalandrology
tredje ramprogrammetinomgenomförsnärvarandeockså Sverige. Förkade

andof Measurementthe FieldinProgrammeDevelopmentResearch and
inomtillgängligainventeringockså påbörjat resurserEG harTesting. aven

måsteytterligareidentifierakunna resurserområdet. Avsikten är att var
områ-nivå inomhögtillräckligtförmedlemsländernahos attbyggas enupp

säkerställas.skall kunnadet
standar-harreglertekniskaharmoniseramedeuropeiska arbetet attl det

förmetoderstandardernadel prov-Encentral roll.fått avserder stor aven
tillta-visarstandardiseringsorganeninomkontroll. Planerna enochning

direktivEGsbaraföranleds inteområdet. Dettainomaktivitet avgande
önskemål. Möjligheten attindustrinsochkravallmänhetensävenutan av

tillgången tilldäroch ärarbetsgruppenochkommittéerpåverka ifinns
imåste dessutompåverka utvecklingenkunnaviktig. Förexpertis attsvensk

prenormativesamarbetekunskapsbyggandeimånga fall insatser göras ett
ochfleraEG harstandardiseringen.föregår programresearclV organsom

ochdeltagandedettaförutsättning föravgörandeEnsådana aktiviteter.för
utvecklingochforskningdenstandardrevidcringförestående ärför näraen

utvärdering,tekniskinom prov-byggtserfarenhetdenFoU och uppsom
mätteknik.ning och

EES-rättinförande199186Dsdcpartementspromemoria avEn om
remissbehandling.föremål förkontrolloch ärområdet provninginom nu

sektorsövergri-vissalösningarredovisarPromemorian gemensamma
infrastrukturdeninförandealltframför an-gäller avfrågor. Dettapande av

för-EG-systemetöverensstämmelsebedömning denför sommälda avorgan
föreslåsSamtidigtEG-märkning.bestämmelserallmännautsätter samt om
punkterväsentligaskiljer sigriksprovplatssystemetsvenskadet somatt
avveck-skallsuccessivti Europaframväxtunderfrån ärdet system som nu

harprovningtekniskkontroll1641989 m.m.lagenGenomlas. genomom
uppgiftenSWEDAC givits attackreditering na-somtekniskförStyrelsen

kontroll-ochcertifieringsorgzrnlaboratorier,förackrediteringsorgantionellt
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sköta insyn tillsyn utifrånoch dessa tillämpliga europastan-organ av organ
darder.

Den beskrivna europeiska utvecklingen och möjlighetöppnamot system
påför alla kompetenta marknaden väl medstämmer överensattorgan agera

regeringens ambition förvandla tidigare statliga monopolsektorer tillatt
konkurrensutsatta verksamheter. Regeringen har nyligen beslutat till-att

utredningsätta avmonopoliscring dir.bilprovningen 19922. Ien om av
proposititionen 199192269 privatisering statligt ägda företag,om av m.m.
finns statliga bolag inom provning och certifiering förtecknade för dessaatt
skall föremålkunna bli för försäljning. Detta gäller SEMKO AB SvenskAB,
Anläggningsprovning och SvenskAB Bilprovning.

Regeringen har därmed anledning sitt i Statensomprövaatt engagemang
provningsanstalt SP och dåStatens maskinprovningar SMP och framför
allt i de delar myndigheterna arbetar konkurrensutsatt mark-av som en
nad.

I samband med EES-avtal och EG-tnedlemskap ställs dockett sär-ett
skilda krav, dels nivådet gäller tillräckligt högnär och mognadsgraden
den teknologiska infrastruktur som-behövs för provning och certifiering, och
dels möjligheterna fåföra fram och gehör för svenska krav utarbetan-vidatt
det olika dokument inom EG bl.a. direktiv och standarder.av

Verksamheten SPinom

Statens provningsanstalt landets centrala institution för tekniskär utvär-
dering, rådgivning,provning och mätteknik därmed förenad forskningsamt
och utveckling. SP utför undersökningar, prövningar och tekniska utvärde-
ringar material, konstruktioner, och därmed förenad verksamhet.systemav
SP fullgör uppgifter riksprovplats och riksmätplats. Riksprovplatsverk-som

kontrollområdensamheten omfattar tjugo och 9 % verksamhe-utgör ca av
SP bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsom-ten.

råde rådoch lämnar experthjälp och till myndigheter och utredningar samt
SPsi nationellt och internationellt standardiseringsarbcte. Totalt omfattar

personår.verksamhet ca515 470ca personer
uppdragsverksamhetVerksamheten finansieras frånintäkter nä-av

ringsliv forskningsrådsmedeloch förvaltning, för forsknings- och utveck-
lingsprojekt och anslag statsbudgeten. verksamhets-över SP underomsatte
året 199091 miljoner233 kronor.

Verksamheten inom SMP

Statens maskinprovningar tillhar uppgift allmänheten maski-att prova
fordon och redskap inom entreprenadmaskinverksamheten, jordbru-ner,



trêidgårdsnäringcn vårdenket, skogsbruket, för Provningoch grönytor.av
budgetåretomsättningenentrcprcnadmaskiner huvuddelenutgör somav av

miljoner anställda 73 SMPl9909l 31 kronor. Antalet ärär personer.var
kontrollområdeu och obligatorisk kontrollriksprovplats för utförtre annan

sittprovning och mätning inomenligt lagen kontroll tekniskgenom omom
ocksåverksamhetsområde. uppdragsprovning begäranSMP utför av

rådlämnar upplysningar inomföretag, myndigheter eller enskilda ochsamt
verksamhetsområde.sitt

statsbud-Verksamheten finansieras uppdragsintäkter anslag översamtav
gctcn.

medsärskild utredare tillkallasMot bakgrund vad jag anfört bör enav nu
uppgift utreda vilka möjligheter och former finns för begränsaattatt som

provnings- och mättekniki SP och SMP inom samtstatens an-engagemang
knytande verksamheter.

Riktlinjer för utredningsuppdraget

uppgifterföljandeUtredaren bör ha

nivåPå och analysera och andra aktö-övergripande kartlägga statensen-
områdena provningteknisk utvärdering,roller och strategier inomrers

sammanhängande FoU-stöd i antal EFTA-kontroll och därmedoch ett
ländernaredovisas vilkaliG-liintler. sammanhang böroch l detta resurser

tekniska produkter.marknadskontrollen olikahar för genomföraatt av
inomoch i huvuddragsvenska situationenBeskriva den resurserna prov---

kontroll.ning och
efterfrågan tjänster teknisk utvärde-nationella inomAnalysera den av-

kvalitetssäkring särskild inrikt-mätteknik medochring, provnings- samt
områden börpå verksamma. I sitt arbetedär SP och SMPning de är utre-

små vadföretagens särskilda behovde och medelstoradaren beakta avser
enkla reglertillgång service,opartisk provningskompetens,till osv.

olika tek-fördelningen mellanomfattningen ochKartlägga och analysera-
anknytning till teknisknikområrlen till meddet statliga stödet FoU ut-av

mätteknik kvalitetssäkring. I dettavärdering, provnings- och samt sam-
FoU-verksamheter inom SP och SMP kanredovisasmanhang bör även om

forskningsinstitutioner.med andrasamordnas
begräns-näringslivsengagemang ochbakgrund behovet ökatMot avav-

föreslå lämpliga organisatoriska lös-det statliganing engagemangetav
bedrivsför verksamheterhuvudmannaskapägandc deningar och som
belysaprivatisering ochoch SMP därvid lämna förslaginom SP och om

därav.konsekveuscrnzt
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I sitt arbete bör utredaren eftersträva bred samverkan med berördaen
myndigheter och organisationer näringslivet.samt

Utredaren bör beakta det utredningsarbete konkurrensutsatt affärs-om
verksamhet hos förvaltningsmyndigheterna regeringens uppdragsom ge-
nomförs riksrevisionsverket.av

För utredaren gäller direktiven dir. 19845 till samtliga kommittéer och
särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning direktivensamt
dir. angående198843 beaktande EG-aspekten.av

Uppdraget bör redovisas den 15 augusti 1992.senast
Jag fråga samråtthar i denna med chefen för Jordbruksdepartementet.

Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Näringsdepartementet

tillkalla särskild utredareatt omfattad kommittéeförordningenen av-
1976119 med uppdrag utreda begränsning i deatt statensav engagemang-

mätning,verksamheter karaktären provning, kontroll, utvärderingav m.m.
bedrivs vid SP och SMP,som
besluta sakkunniga, åtsekreterareatt och biträdeexperter, annat utre-om

daren.
Vidare hemstiillerjzxg regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att

tolfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Näringsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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levnadsförhållanden,patienter37.PsykiatrinochdessGrundutbildningenskompetens.Frihet ansvar --- utveckling.innehållochvårdensU.i högskolan.villkor
elevavgifter.U.BidragochFriståendeskolor.38.seminarium varförvirisker.EttReglerför om

arbetsskada39.Begreppetinne M.föroreningar äntillåter ute.mer verksamhet.Fi.i statligochskadehantering40.Risk-situationi kommunernaPsykisktstördas
vattenskotrar.M.Angåendesocialtjänstens 41.probleminventeringur-en stadsutveckling.M.förhållbar42.Kretslopp BasenS.perspektiv. - Urbanof SustainableTheBasis43.Ecocyclesjämförandeperspektiv.S.Psykiatrini Norden-ett -Development.M.försäkringssammanslutrtingar.Fi.Koncessionför

grundutbildning.U.högskolansför44.Resursermuvllrdesskattelag.Ny
riktlinjer.och M.avfall45.MiljöfarligtMotiv.Del ansvar-- forskninglångtidssjukapsykiskt46.LivskvalitetförFi.bilagor.Deloch-Författrtingstext -vård.service,stödochkringnationellstrategi.A.Kompetensutvecklingen- Del Fi.bostadsmarknad, Il.Avreglerad47.Bostadsrätter.Fi.Fastighetstaxeringm.m.- statligastatistikstyrningDen48.EffektivareC.Ekonomioch i kyrkan.rätt -samordning.Fi.finansieringochstatistikensrundradiosändrtingar.Ku.bolagför10.13nytt

marknadsföringslagstifmingen.EES-anpassning49.Fi.Fastighetsskatt.11. av
Chögskoleutbildning.U.12.Konstnärlig

inomäldre-ochhögkostrtadsskyddAvgifterochS0.aktier.Ju.13.Bundna
Shandikappomsorgen.handelsgödsel.Jo.ikadmium14.Mindre

Översyn sjöpolisen.Ju.51.någrai högskolanledarskapLedningoch15. av- samhälleföralla.52.Ettmöjligheter.U.perspektivoch
dieselolja.Fi.på53.SkattS.efterdöden.16.Kroppen

för ochstyrforrner bam-förmindre54.Merundersökningenobduktionenisista17.Den ett nya-- C.ungdomspolitiken.perspektiv.S.psykologiskt
ochforskning55.Rådförinnehåll.och transporteri socialtjänsten18.Tvångsvárd omansvar- kommunikation.K.1992.Fi.Långtidsutredningen19.
ochRådför forskningtillOmbildningfrånmyndighet transporterhundskola.20.Statens om

kommunikation.Bilagor.K.aktiebolag.S.
farleder.K.56.Färjorochpensionärer.S.2l.Bostadsstödtill

Fi.naturaförrnånerBeskattning vissa57.ltreditupplysningslagen.Ju.ZZEES-anpassnirtg m.m.avav miljöskuldenhur58.Miljöskulden.Enmlldatoriseringen Fi.Kontrollfrågori rapport23. omm.m.
M.vi ingentingutvecklas gör.bostadsmarknad.Fi.Avreglerad24. om

Läraruppdraget.U.3-arig 59.försöksverksamhetenmedUtvärdering25. av Fi.statsanställda.reglerför60.Enklaregymnasieskolan.U.utbildningiyrkesinriktad
ochåklagarväsende.Del.A B.Ju.61.Ettreformeratifolkpensionkvalifrkationsregler26. tillRätten - förslagförtotalförsvaret-utveckling62.Forskningochförhållanden.S.internationella

Årsarbetstid. åtgärder.till Fö.A.27.
perspektivstudie.C.Regionalaroller63.enligtinternationellakasinospel28.Kartläggning enav -- sjudebattinlägg.C.regionerframtidens64.UtsiktFi. motregler. -C.65.Kartboken.förSverigesorganisationSmittskyddsinstitutet29. ny- utveckling.C.regioniVästsverige66.smittskyddsfurtktioner.nationella - företagsbeskamingen.Delreformering67.Fortsattaktuellaproblem.Fi.Några30.Kreditförsäkring av- Fr.satellitsändrtingar31.Lagstiftning avom miljöforskning.M.Långsiktig68.TV-programKu.

asylförläggning.Ku.påMeningsfullvistelse69.K.32. Inlandsbanan.Nya
Telelag.K.70.tjänst C.i folkrörelsemasKasinospelsverksanrhet33.

i former.F1.Bostadsförmedling71.datorstruktur.M.34.Fastighetsdatasystemets nya
C.medlemskapet.kommunala72.Detskolforrner.M.mätningsutbildningari35.Kart-och nya

Ku.och i36.Radio TV ett.
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Fö.Försvarsmakten.för Administrativt tillvård stödochstöd 105.service.valfrihetoch73.Välfärd - Civilbefälhavar-na.Fö.106.S.störda.psykiskt Ku.SP vidombyggnad.Kulturstbdmätteknikinom 107.ochProvning74.Provaprivat- Ekonomi.Ju.OrganisationTeknikVAL,108.N.europaperspektiv.ochSMPi andraarrendejordbruketochiFi. Investeringarkrig.ochi 109.kriserpolitikunder75.Ekonomisk
frågor.arrenderättsliga Ju.Hnvndbelän-200048161.inför76.Skogspolitiken InformationsTeknologinochBilagor Infomation den2000-talet. 110. nyainförSkogspolitikenkande. Ju.processrñttsligafrågorJo. straff-ochII.BilagorZOOO-talet. m.m.införSkogspolitiken - skogsvårdsorganisationen.Jo.framtida111.Densocialförsäkringenettistörda77.Psykiskt - Administrationeni kanslihuset.112.kunskapsunderlag.

Fi.Bilaga.administrationeninsolvens- KlarainternationellavissaUtredningen78. -om företagsrekonsmrktion.Ju.113.Lagomfrågor.Ju. ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiksystem.organisation. 114.lokalerfastigheteroch ny79.Statens - infrastnrktur.K.åtgärdentrafikensomFi. Svenskavveckling ABKontrolli konkurrensforskning.JU-kriminalpolilisk 115. avKriminologiskoch80. - kontrollbesiktning.K.pâBilprovningsmonopolJU.bättre.dubbelt81 Trafikpolisen änmer. Ju.utmaning.82.Genteknik en- Ju.EG.Aktiebolagslagenoch83.
brott.Ju.kränkningför genom84.Ersättning

försvarsfastigheter.Fö.Förvaltning85. av
U.86. betygssystem.Ennytt °°hjordbruksverigesÅtgärder förbereda87. föratt

-förslag vegeta-EGlivsmedelsindustriför om
OKOIOden00hlivsmedelsexpoflenbiliesektom,

produktionen.Jo.giska
00horganisationbehoV.verksamhet-88.Veterinär

Jo.finansiering.
billigare.rättvisareenklareBostadsbidrag89. --u lo.framtiden.för90.Biobränslen

Bilagedel.Jo.förframtiden.91.Biobranslen
U.92.Pliktleverans.

U.skolai världen.93.Svensk
bildning.U.för94.Skola

projektkapitalförmarknadensvenska95.Den
1011.N-nämndaochnuvarandestatens- arbetsliveLdiskrimineringietnisk96.Förbudmot

Ku.
samhälls-iHushâllsqaarartdetliteför97. viSparar

Fi.ekonomin.
kartläggningalsocialbidtag-98. enKommunernas

kostnaderm.m.normer, trädgårds-ochjordbruketinom99.Rådgivningen
Jo.näringen.

Fi.arbetsgivarorgalisationerna.och100.Staten
Fo.sjukvård.ochhälso-Försvarsmaktens101

förvaltringskostnader102.Myndigheternas
Fi-bnefdrändrinsar-ochbudgetering pris-av-FHU92.A.103. handlingsplansvenskuppgiftefterRio104.Vår -2000-talet.M.inför
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet förVälfärdoch vardvalfrihet service,stödoch
psykisktstörda[73]aktier.[13]Bundna kunskaps-Psykisktstördasocialförsäkringeni ettlcrediuipplysrtingslagen.FIS-anpassning [22] -av underlag.[77]Översyn sjöpolisen.av [89]Bostadsbidrag rättvisare billigare.enklareåklagarväsende.DelAreformerat ochB.Ett [61] -- -Kommunernas kartläggningsocialbidrag aveninternationellainsolvens-Utredningen vissa -om kostnader [98]nonner, m.m.fragor.[78]

kriminalpolitiskforskning.Kriminologiskoch [80] Kommunikationsdepartementetdubbeltbättre.Trafikpolisen änmer Inlandsbanan.Nya [32][82]Genteknik uunaning.en- kommunikation.Radförforskning ochtransporterEG.[83]Aktiebolagslagenoch om
kommunikation.Radförforskning ochtransporterkränkning brott.[84]Ersättningför omgenom Bilagor.[55]OrganisationTeknikEkonomi.[108]VAL,

Färjor farleder.och [56]arrendejordbruketochi andraInvesteringar arrende-
Telelag.[70][109]frågor.rättsliga ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiks-ystem.lnformationsTInformationoch den eknologinnya åtgärderi infrastruktur.[114]trafikensomfrågorprocessrättsligastraff-och [110]m.m.- SvenskKontrolli konkurrensavveckling ABavföretagsrekonstruktion.[113]Lagom - [115]Bilprovnings kontrollbesiktning.pámonopol

Försvarsdepartementet
FinansdepartementetutvecklingförtotalförsvaretochForskning förslag- [S]Koncessionför iörsäkringssammanslutnirtgar.till [62]åtgärder.
Nymervärdesskattclag.försvarsfastigheter.[85]Förvaltningav Motiv.Delsjukvård.hälsooch [101]Försvarsmaktens - Författningstext Del [6]bilagor.cchAdministrativtstödtill Försvarsmakten.[105] -Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]Civilbefiilhavanta.[106] m.m.-Fastighetsskan.

Socialdepartementet Iaingtidsuuednirtgen [19]19912.
Kontrollfrågori [23]tulldatoriseringenm.m.situationi kommunernaPsykisktstördas Avregleradbostadsmarknad.[24]probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3]ur-en internationellaKartläggning enligtkasjnospelavjämförandePsykiatrinNordeni perspektiv. -[4]ett- regler.[28][16]efterdöden.Kroppen [30]Kreditförsäkring aktuellaproblem.Någraobduktionenundersökningen isistaDen -eu- [40]Risk-ochskadehanteringgistatligverksamhet.perspektiv.[17]psykologiskt Avregleradbostaisnarkrnad,Del [47]11.Fvângsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar- statistikensEffektivarestatistikitymiingDenstatligaOmbildningfrånhundskola.Statens myndighettill -finansieringoch [48]ranordnuing.[20]aktiebolag. Skatt dieselolja.[53]till pensionärer.[21]Bostadsstöd Beskattning [57]visstnaturraförmânerav m.m.kvalifrkationsreglerifolkpensiontillRätten - Enklare förregler sutsamstållda.[60]förhållanden.[26]internationella DelFortsattreformer-ngföretagsbeskattningen.avorganisationförSmittskyddsinstitutet Sverigesny- [67]smitiskyddsfmtktioner.[29]nationella Bostadsförmedlitg lfonner.[71]inyapatienter levnadsförhâlardel,Psykiatrinochdess - Ekonomiskpolitik [75]kriserochi krig.uiderinnehållochutveckling.[37]vårdens [79]Statensfastigheter organisation.lolkaler02h ny[39]arbetsskada.Begreppet -Sparar förlite samhälls-HtshálllssparandetipsykisktlångtidssjukaLivskvalitetför ekonomin.[97]forskningkringservice,stödochvård.[46f- Statenocharbetsgivarorgzanisationema.[100]högkostnadsskyddinomAvgifteroch äldre-ocl MyndigheternasBmlmimgskostnader[50]handikappomsorgen. [102]budgetering löneförändringar.pris-ochtav[52]samhälleföralla.Ett -
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kanslihuset. KulturdepartementetAdministrationeni

[112]administrationenBilaga.Klara [10]- förnmdradiosändrlingar.Ett bolagnytt
TV-program.satellitsandningarLagstiftning avom

Utbildningsdepartementet i [36]RadioochTV ett.Grundutbildningenskompetens.Frihet ansvar [69]asylförlaggning.Meningsfullvistelsepå--villkor arbetslivet.[96]diskrimineringietniskFörbudmot[l]i högskolan. ombyggnad.[107]Kulturstbdvid
[12]högskoleutbildning.Konstnärlig

perspektiv Näringsdepartementeti högskolannågraledarskapLedningoch -möjligheter.[15]och SPochmätteknikinomprivat ProvningochProva -3-årigförsöksverksamhetenmedUtvärderingav europaperspektiv.[74]iSMPi gymnasieskolan.[25]utbildningyrkesinriktad projektkapitalförmarknadensvenska statensDen -elevavgifter.[38]skolor.BidragochFristående roll. [95]ochframtidanuvarandegrundutbildning.[44]högskolansförResurser
[59]Läraruppdraget. Civildepartementet

[86]betygssystem.Ettnytt [9]Ekonomiochrätti kyrkan. i[92]Pliktleverans. tjänst [33]folkrörelsemasKasinospelsverksamheti j[93]skolai världen.Svensk mnrknadsföringslagstiftningen.[49]-anpassningEES avbildning.[94]förSkola ochbarn-styrformerförmindreförMer nya- [54]ungdomspolitiken.Jordbruksdepartementet
[63]perspektivstudie.rollerRegionala en-[14]i handelsgödsel.kadmiumMindre debattinlägg.[64]regioner sjuframtidensUtsiktmot -2000-talet.Huvudbetänkande.införSkogspolitiken [65]Kartboken.[75] utveckling.[66]regioniVästsverige-Bilagor [76]inför2000-talet.Skogspolitiken [72]medlemskapet.kommunalaDetBilagor [76]inför2000-talet. II.Skogspolitiken

Åtgärder jordbrukochSverigesför förbereda naturresursdepartementetMiljö- ochatt- vegetabilic-livsmedelsindustriförEG förslagom- vi tillåtervarförseminariumförrisker.Regler Ett omekologiskaochdenlivsmedelsexportensektom, [2]föroreningarinneänute.mer[87]produktionen. datorstruktur.[34]Fastighetsdatasystemetsbehov,organisationochverksamhet-Veterinär [35]skolformer.mätningsutbildningariKart-och nyafinansiering.[88] Angåendevattenskotrar.[90]framtiden.Biobränslenför Stadsutveckling.[42]förhållbarKretslopp Basen- ,Bilagedel.[91]framtiden.Biobränslenför Develop-SustainableUrbanBasisofEcocyclesThe-jordbruketochRådgivningeninom I[43]ment.[99]trädgårdsnäringen. [45]riktlinjer.ochMiljöfarligtavfall ansvar-skogsvårdsorganisationen.1framtidaDen 4miljöskuldenhurMiljöskulden.En utvecL-árapportom
ingenting [58]las vi gör.omArbetsmarknadsdepartementet
miljöforskning.[68]Långsiktignationellstrategi.[7]Kompetensutvecklingen införhandlingsplan- VåruppgiftefterRio svensk-Årsarbetstid.[27] [104]2000-talet.FHU92[103]
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