
Nya besiktningsregler i Sverige 2018-05-20 

Efter mycket diskussioner införs nu nya besiktningsregler för fordon i Sverige. Vi har samlat 
och sammanställt dessa nya regler enligt nedan. 
Observera att den formella lydelsen av förordningar och föreskrifter alltid återfinns på 
Transportstyrelsens webbsida www.transportstyrelsen.se 

Förändringar 2018-05-20 

Nya regler ”Besikta senast” 
Personbil 36-24-14 månader 
Motorredskap klass 1 48-24-24 månader (tidigare gällde 36-24-24 månader) 
Yrkestrafik (Tunga fordon > 3 500 kg) var 12:e månad 
Nya regler för A-traktor och Traktor b 48-24-24 månader 
Traktor a ingen kontrollbesiktning krävs. 
Nya regler för besiktningsbefrielse 

Slutsifferstyrningen och besiktningsperioder tas bort helt. 
Det nya datumet beräknas på när du senast besiktade ditt fordon. 
Man kan då få tidigarelagt datum för ”besikta senast” än idag. 
Missar man sitt nya datum får man körförbud. 

För ytterligare information se: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/nya-
besiktningsregler-20-maj-2018/ 

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning om de har gått igenom 
en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna när undantaget ska börja 
gälla: 
- Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller 
äldre. 
- Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av personbil, lastbil, buss, motorredskap 
klass I, A-traktor eller Epa-traktor. 
- Motorcyklar som är 40 år eller äldre. 

Förordningar och föreskrifter 

Förordningar 
2009:211 
- 2016:1217 
- 2017:840 

Föreskrift 
TFSF 2017:54 
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Transportstyrelsens körschema för information 

December 2017: pressmeddelande till media med lång pressläggning. 
15 januari: allmänt pressmeddelande om förändringarna, brett utskick till media med kort 
pressläggning 
15 januari: Brev till A-traktor-ägare 
20 januari: lansering film. 
20 januari–4 februari: reklamfilm i tv 
Runt den 20:e feb, mars och april: pressmeddelande riktat till olika grupper; a-traktor, 
veteran, fyrhjuling 
Inlägg på vår Facebook-sida i samband med pressinsatser. 
Slutet av april: Pressmeddelande med ”larmrapport” till lokala medier. 
Slutet av april/början av maj: brev till fordonsägaren i priogrupp 1. 
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