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Subject: Remiss av Swedacs föreskrifter
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Hej,


Swedac skickar nu på remiss förslag till
- föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning, samt
- upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av


taxameterutrustning.


Bifogade finns remissmissiv, förslaget till nya föreskrifter, konsekvensutredning samt en förteckning som
ger en överblick av hur nya respektive gamla bestämmelser helt eller delvis motsvarar varandra.


Ni bereds tillfälle att inkomma med svar på remissen senast den 10 januari 2022.


Med vänlig hälsning


Annie Fainelli
Jurist


Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Avdelningen för juridik och handelsfrågor
Tel: +4633170829
swedac.se
Följ oss på


Swedac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Vi behandlar
personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla vår skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda
samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan också komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Swedacs behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen
gå till: Swedacs integritetspolicy


RR 2021-349



https://www.swedac.se/

https://www.swedac.se/om-swedac/detta-gor-swedac/swedacs-integritetspolicy/

https://www.swedac.se/om-swedac/kontakt/sociala-medier/
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Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontrolls författningssamling 
 
ISSN 1400-4682 
 


Utgivare: Anette Arveståhl 


Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter 
om installation och besiktning av taxameterutrustning 
 
Beslutade den xx xx 20xx 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver 
följande med stöd av 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) och 3 § 
förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. 
 
 
Tillämpningsområde  
 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av 
taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av 
sådan utrustning. 
 
Definitioner 
 


2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 2 § STAFS 2022:Y1 om taxametrar. Dessutom avses i dessa föreskrifter 
med 


1. reparation: en åtgärd som syftar till att återställa en taxa-
meterutrustnings avsedda funktion utan att utrustningens ursprungliga 
egenskaper, ändamål eller taxameterns/tillsatsanordningens typ ändras, 


2. taxameterkonstant (Tk): det numeriska värdet uttryckt i impulser per 
kilometer (p/km) för den från fordonet till taxametern överförda signal som 
krävs för att registrera en tillryggalagd vägsträcka av en kilometer, 


3. taxiföretag: innehavare av taxitrafiktillstånd, och 
4. vägtal (Vt): det numeriska värdet uttryckt i impulser per kilometer 


(p/km) för den mot den tillryggalagda vägsträckan proportionella signal som 
överförs från fordonet till taxametern medan fordonet avverkar en 
vägsträcka av en kilometer under de förhållanden som anges i bilaga 1 punkt 
2 och 3. 
 


Krav vid fastsättning, installation och drift 
 


3 § Taxameterutrustning ska vara fastsatt och installerad i taxifordonet på 
ett betryggande sätt och så att inställd tariff och indikerat belopp kan avläsas 
av passagerare. 
 


                                                           
1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:Y) om taxametrar. 
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4 § Taxameterutrustning ska vara ansluten till fordonet på ett sådant sätt 
att utrustningens funktion är tillförlitlig. Det får inte finnas strömbrytare, 
skarv eller annat ingrepp på anslutningar till utrustningen. 
 


5 § Efter besiktning ska en taxameterutrustning registrera tillryggalagd 
vägsträcka med största tillåtna fel inom ± 2 procent samt använd tid med 
största tillåtna fel inom ± 1,5 procent. Detta krav gäller dock inte vid 
besiktning i samband med att en taxameterutrustning demonteras. 
 
6 § I drift ska en taxameterutrustning registrera tillryggalagd vägsträcka 
med största tillåtna fel inom ± 5 procent samt använd tid med största tillåtna 
fel inom ± 1,5 procent. 
 
7 § Endast ett besiktningsorgan som avses i 8 § får plombera en taxa-
meterutrustning eller bryta en plombering. 
 
Besiktning 
 


Krav på besiktningsorgan 
 


8 §  En bestämmelse om krav på ackreditering av besiktningsorgan finns i 
5 kap. 3 § andra stycket taxitrafikförordningen (2012:238). 
 


9 § Besiktningsorganet ska ackrediteras som kontrollorgan av typ A, B 
eller C. Besiktning av taxameterutrustning får utföras av samma person 
inom ett ackrediterat kontrollorgan typ C som utfört installation, service 
eller reparation så länge detta inte äventyrar kontrollresultaten. 
 
10 §  Besiktningsorganet får inte bedriva taxitrafik enligt taxitrafiklagen 
(2012:211). 
 
11 §  Besiktningsorganet får inte äga eller vara delägare i företag som 
bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen. 
 
12 §  Besiktningsorganet får inte ägas eller vara delägt av företag som 
bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen. 
 
13 §  Besiktningsorganets personal ska vara utbildad av tillverkaren eller 
dennes representant för det eller de fabrikat och typer av taxametrar och 
tillsatsanordningar som besiktningsorganet ackrediterats för. 
 
14 §  Besiktningsorganet ska för respektive typ av taxameterutrustning 
fortlöpande ha tillgång till information om, och vid behov även utbildning 
för, tekniska förändringar och felfunktioner. 
 
15 §  Ackrediteringen ska gälla kontroll av taxameter av visst fabrikat och 
typ samt tillhörande tillsatsanordning med angivande av certifikatnummer. 
 
När taxameterutrustning ska besiktas  
 


16 §  En bestämmelse om att taxameterutrustning ska besiktas senast ett år 
från installationen eller den senaste besiktningen finns i 5 kap. 3 § taxitrafik-
förordningen (2012:238). Taxameterutrustning ska även besiktas 


1. efter fastsättning och installation, 
2. efter reparation av taxameterutrustningen, 
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3. efter ändring av fordonet som påverkar taxameterutrustningens 
föreskrivna funktion eller taxameterutrustningens anpassning till taxi-
fordonet, 


4. efter ägarbyte eller andra ändrade förhållanden som påverkar taxa-
meterutrustningens inställning, 


5. i samband med demontering av taxameterutrustningen eller när före-
skriven plombering i annat fall bryts, och 


6. om det vid kontroll av taxifordon har konstaterats brister i taxameter-
utrustningens funktion eller större avvikelser än som anges i 6 §. 
 
Krav vid besiktning 
 


17 §  Besiktningsorganet ska utföra besiktning av taxameterutrustningen i 
enlighet med bilaga 1 samt i övrigt uppfylla de krav som följer av samma 
bilaga. 
 
18 §  Besiktningsorganet ska se till att taxameterutrustningen är plomberad 
i enlighet med bilaga 2 efter besiktning med godkänt resultat samt i övrigt 
följa de krav som följer av samma bilaga. Taxameterutrustningen behöver 
dock inte plomberas vid besiktning som utförs i samband med att 
utrustningen demonteras. 
 


19 §  Efter besiktning ska besiktningsorganet upprätta kontrollrapport 
enligt bilaga 3 samt i övrigt uppfylla de krav som följer av samma bilaga. 
 
Informationsskyldighet 
 


20 §  Ett besiktningsorgan ska rapportera brister i taxametrar och tillsats-
anordningar till det anmälda organ respektive det certifieringsorgan som 
godkänt taxametern eller tillsatsanordningen. 
 
21 §  Besiktningsorganet ska på begäran av polisman eller bilinspektör visa 
upp kontrollrapport. 
 
Övrigt  
 


22 §  Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 
__________ 
 


1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter och allmänna 


råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameter-
utrustning. 


3. Besiktningsorgan som är ackrediterade för att utföra kontroll enligt 
STAFS 2006:19 ska anses vara ackrediterade för att utföra 
motsvarande kontroll enligt den nya författningen. 


 
 
 
På Swedacs vägnar 
 


 
ULF HAMMARSTRÖM 
    
   Mikael Schmidt  
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Bilaga 1  


 
Besiktning av taxameterutrustning 
 


1. Besiktningen ska avse  
 1. kraven i 3–5 §§ i dessa föreskrifter, och 
  2. granskning av den märkning och dokumentation som följer av 
tillämpliga bestämmelser med krav på utrustningen vid ibruktagandet för 
användning i taxitrafik.  


Besiktning som utförs i samband med att taxameterutrustningen 
demonteras, behöver endast omfatta kontroll på uppmätt sträcka för utskrift 
av rapport avseende anpassningskontroll om taxifordonet är i körbart skick 
och övriga åtgärder för upprättande av kontrollrapport enligt bilaga 3 punkt 
3.1-3.8. 
 
2. Kontroll av om tillryggalagd vägsträcka uppfyller kraven i 5 § ska 
genomföras på det sätt som anges i punkt 3 i denna bilaga och under följande 
förutsättningar:  
 1. Fordon ska vara i körklart skick utan last. 
 2. Däcktryck ska överensstämma med fordonstillverkarens rekommen-
dationer. 
 3. Däckförslitning ska vara inom föreskrivet gränsvärde. 
 4. Hastigheten över mätsträckans hela längd ska vara lägst 20 km/h.  
 
3. Vt (vägtal) ska bestämmas med lämplig utrustning, när fordonet framförs 
över en rak och jämn mätsträcka av minst 1000 meter. Utrustningen ska 
medge att Vt kan bestämmas med en mätnoggrannhet inom ± 0,1 eller, om 
Vt är mindre än 1000 impulser per kilometer, med en mätnoggrannhet inom 
± 1 impuls.  


Mätsträckan ska vara uppmätt med en mätnoggrannhet inom ± 0,4 
procent. 


Besiktningsorganet ska senast var tolfte månad se till att mätsträckan, 
samt i förekommande fall den tillkopplade utrustning som används för att 
bestämma Vt, uppfyller kraven vad avser mätnoggrannhet. 


Under förutsättning att bestämningen av Vt kan ske med jämförbar 
noggrannhet och precision får en kortare mätsträcka och annan kontroll-
metod användas.  
 
4. Efter installation ska värdet för Tk (taxameterkonstant) vara lika med det 
uppmätta värdet för Vt. 
 
5. Taxameterutrustningens registrering av använd tid enligt 5 § ska kon-
trolleras under minst 30 minuter med lämplig utrustning vars mät-
noggrannhet ska ligga inom ± 0,15 procent. Under förutsättning att registre-
ring av tid kan kontrolleras med jämförbar noggrannhet och precision får 
kontrollen ske under en kortare tidsperiod. 


Besiktningsorganet ska senast var tolfte månad se till att den utrustning 
som används för att bestämma registrering av använd tid uppfyller kraven 
vad avser mätnoggrannhet. 
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Bilaga 2 
 


Plombering av taxameterutrustning 
 


1. Följande enheter av och funktioner hos taxameterutrustningen respektive 
taxifordonet ska vara plomberade:  
 1. Den eller de enheter som innehåller ackumuleringsregistren. 
 2. Fastsättningen, till en fast del i fordonet, av den eller de enheter som 
innehåller ackumuleringsregistren eller av en komponent som är integrerad 
med eller plomberad till den eller de enheter som innehåller ackumulerings-
registren. 
 3. Tillgången till den eller de programmeringsnivåer och den eller de 
enheter som innehåller programmeringsnivåer, där det är möjligt att ändra 
uppgifter om taxifordonets registreringsnummer, taxameterkonstant samt 
taxiföretagets namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer. 
 4. Signalledningens anslutning till fordonet och till taxametern. 
 5. Anslutningar för ledning för spänning och jord inklusive eventuell 
säkring, med undantag av anslutningar mellan fordonet och dess 
ackumulatorbatteri. 
 
2. Plombering ska utföras i enlighet med taxameterutrustningstillverkarens 
anvisningar. 
 
3. Mekanisk plombering ska vara så utförd att den inte kan brytas utan att 
tydliga spår uppkommer. Om plomberingstråd används ska den vara 
tvinnad.  
 
4. På en mekanisk plombering ska tydligt framgå bokstavskombinationen 
TX och besiktningsorganets eget plomberingsnummer som meddelas av 
Swedac. 
 
5. Plombering enligt punkt 1.1-1.4 ska vara lätt att inspektera. 
 
6. Utrustning för mekanisk plombering som innehåller plomberingsnummer 
ska hållas i god ordning och förvaras i låst utrymme när den inte används. 
Om utrustningen förkommer ska Swedac omedelbart underrättas. 
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Bilaga 3 
 


Kontrollrapport 
 


1. Kontrollrapport ska upprättas enligt Swedacs formulär ”Kontrollrapport 
T”, vara löpnumrerad och innehålla uppgift om besiktningsorganets namn, 
person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer samt 
ackrediteringsnummer.  


Kontrollrapporten ska undertecknas av behörig firmatecknare, eller den 
han eller hon utser, samt av den som utfört besiktning och plombering. 
 
2. Kontrollrapport ska upprättas i två exemplar, varav ett original som 
överlämnas till taxiföretaget och en kopia som bevaras hos besiktnings-
organet i sju år från utgången av det kalenderår när besiktningen 
genomfördes. 
 
3. I kontrollrapport ska antecknas eller bifogas följande uppgifter innan 
besiktning inleds och plomberingar bryts respektive efter besiktning vid 
plombering. 
 
Före besiktning:  
 1. Datum. 
 2. Orsak för besiktning eller brytande av plomberingar. 
 3. Fordonets registreringsnummer. 
 4. Taxameterns och tillsatsanordningens fabrikat, typ och serienummer. 
Om tillsatsanordningen består av flera enheter, ska serienummer för var och 
en av dessa anges. 
 5. Taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisations-
nummer samt postadress. 
 6. Utskrift från taxameterutrustningen av rapport avseende taxameter-
kontroll och anpassningskontroll. 
 7. Om utskrift inte kan ske ska orsaken noteras. 
 8. Föreskrivna plomberingars befintlighet, status och plomberings-
nummer. I fråga om elektronisk plombering som brutits noteras i före-
kommande fall registrerat datum och klockslag.  
  
Efter besiktning (uppgifterna lämnas inte vid besiktning som utförs i 
samband med att taxameterutrustningen demonteras): 
 9. Datum. 
 10. Fordonets registreringsnummer. 
 11. Taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisations-
nummer samt postadress. 
 12. Utskrift från taxameterutrustningen av rapport avseende taxa-
meterkontroll och anpassningskontroll eller avskrift av motsvarande upp-
gifter. 
 13. Uppgift om vilka enheter som plomberats och var de är placerade.  


I kontrollrapporten ska intygas att taxameterutrustningen besiktats i 
enlighet med dessa föreskrifter. Om utrustningen plomberats ska det intygas 
att den plomberats i enlighet med dessa föreskrifter och att den vid 
tidpunkten för plomberingen uppfyller kraven i föreskrifterna.  
 








 Missiv 


 Datum Beteckning 1 
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Remiss 
 


Förslag till Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av 


taxameterutrustning samt upphävande av STAFS 2006:19 


 


Bakgrund 


 


På Swedac pågår en allmän översyn av en del av myndighetens föreskrifter 


som rör reglerad mätteknik. Som ett led i denna översyn föreslås ändringar 


av bestämmelserna i STAFS 2006:19. 


 


Förslaget 


 


Förslaget omfattar i huvudsak  


 att en särskild paragraf med definitioner införs, 


 preciseringar av krav vid demontering av taxameterutrustning, 


 att besiktningens omfattning tydliggörs och att kraven utvidgas till att 


gälla samtliga installationer, 


 ändringar i flera avseenden av bestämmelserna om plombering, bl.a. 


på så sätt att förutsättningarna utökas för plombering när det gäller 
fastsättning i fordonet av enhet/enheter med ackumulerings-


registren, vissa bestämmelser ändras i syfte att de ska vara 


teknikneutrala, några bestämmelser anpassas så att de bl.a. i fråga 


om identifikation ska omfatta även annan mekanisk plombering än 


sådan som utförs med plomberingsverktyg, viss detaljreglering om 


utseendet på plomberingsmärket upphävs, 


 att ett krav införs på årligt intervall för kontrollen av att mätsträckan, 


den utrustning som används för att bestämma registrering av använd 


tid samt den utrustning som används för att bestämma vägtal 
uppfyller kraven vad avser mätnoggrannhet, 


 att den bestämmelse som handlar om att besiktningsorganet ska ha 


tillgång till information om och utbildning för tekniska förändringar 


av taxameterutrustning, utvidgas till att även omfatta felfunktioner 


hos utrustningen, 


 att arkiveringstiden för kontrollrapporterna förkortas från tio år till 


sju år från utgången av det kalenderår när besiktningen 
genomfördes, 


 vissa förtydliganden, och 


 justeringar i språk och disposition. 
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Det föreslås att ändringarna införs genom en ny grundförfattning, varvid 


STAFS 2006:19 upphävs. 


 


Den nya författningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 


 
För kännedom meddelas att även förslag som avser Swedacs föreskrifter 


och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar och 


Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:8) om taxametrar, är föremål för 


ändringar och för närvarande är ute på remiss. 


 


Förslagen i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerade på 


Swedacs webbplats: 


https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-


foreskriftsarbete/ 


 
Synpunkter 


 


Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och 


konsekvensutredningen. 


 


Synpunkterna ska vara Swedac tillhanda senast den 10 januari 2022. 


 


Vänligen ange diarienummer 2021/447 i svaret. Synpunkterna ska vara 


skriftliga och skickas till: 
registrator@swedac.se   


eller 


Swedac, Box 878, 501 15 Borås. 


 


De synpunkter som inkommer kan komma att publiceras på Swedacs 


webbplats. 


 


Remissinstanserna listas i bilagan nedan. Även aktörer som inte finns med i 


listan är välkomna att inkomma med synpunkter. Om det skulle 


uppmärksammas att det finns ett intresse för någon ytterligare att 
inkomma med synpunkter går det bra att hänvisa till materialet på Swedacs 


webbplats (se adressen ovan).  


 


Kontaktpersoner 


 


Vid frågor med anledning av remissen går det bra att kontakta: 


 


Annie Fainelli, jurist 


annie.fainelli@swedac.se 


033-17 08 29 
 


Renée Hansson, utredare 


renee.hansson@swedac.se 


033-17 08 32  
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Med vänlig hälsning, 


 


Annie Fainelli 


 
 


 


Bilaga 


Sändlista  
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     BILAGA 


 


 


Sändlista 


 


Abrahamssons Bilelektriska Aktiebolag 


Bitax Taxi Service AB 


Cabonline Stockholm AB 


Finn Frogne A/S 


Fordonsmontage i Kba Aktiebolag 


Halda AB 


Hedmans Taxi Aktiebolag 


Kalmar Bilutrustning AB 


Kommerskollegium 


Nordic Auto El AB 
Norra Jämtlands Taxi Aktiebolag 


Paytronic AB 


Polismyndigheten 


Regelrådet 


RISE 


Semel Oy 


StjärnaFyrkant Hudiksvall AB 


Structab Aktiebolag 


Svenska Taxiförbundet 
Sverigetaxi i Stockholm AB 


Swemore Teknik & Service AB 


Taxi Göteborg Aktiebolag 


Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag 


Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag 


Taxiutrustning i Stockholm Aktiebolag 


Transportstyrelsen 


T.P. Autoteknik Instrument Aktiebolag 


T-Vägtal Aktiebolag 


Uber Sweden AB 
Vilhelmina Taxi – Lapplandsbuss AB 


Värnamo Taxi Aktiebolag 


Östra Göinge Taxi Aktiebolag 








  Datum Beteckning  


  2021-11-19 2021/447 


1(14) 


 
E-post: registrator@swedac.se Postadress: Box 878, 501 15 Borås Organisationsnr: 202100-3815 


Tel: 0771-99 09 00 Besöksadress: Österlånggatan 5, Borås Bankgiro: 5617-4659 


www.swedac.se 


 


 


 


 


 


 


Konsekvensutredning angående förslag till  


- nya föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning, samt 


- upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation 


och besiktning av taxameterutrustning 


 


1. Inledning och sammanfattning av förslaget till ny författning 


 


Enligt förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och 


teknisk kontroll (Swedac) ansvarar Swedac för bl.a. reglerad mätteknik. I detta ansvar 


ingår att upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik till skydd 
mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter. På Swedac finns en 


särskild avdelning som har detta ansvar (Avdelningen för reglerad mätteknik) och 


denna avdelning är organisatoriskt åtskild från den del av Swedac som hanterar 


ackreditering. 


 


Swedac har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av 


taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan 


utrustning enligt 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238). Med stöd bl.a. av 


motsvarande bemyndigande i äldre reglering1 har Swedac meddelat föreskrifter och 


allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning. 
Dessa bestämmelser riktar sig till aktörer som är eller vill bli ackrediterade 


kontrollorgan/besiktningsorgan för kontroll av taxameterutrustning.2 


 


På Swedac pågår en allmän översyn av en del av myndighetens föreskrifter som rör 


reglerad mätteknik. Som ett led i denna översyn föreslås ändringar av 


bestämmelserna i STAFS 2006:19. Under arbetet har Swedac haft samråd med 


Transportstyrelsen, besiktningsorgan, tillverkare av taxameterutrustning och delar av 


taxibranschen. 


 


Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande.   
 


 En särskild paragraf med definitioner införs (avsnitt 2.1). 


 


 Flera ändringar innebär att det preciseras vilka krav som gäller vid 


demontering av taxameterutrustning (avsnitt 2.2). 


 


                                                      
1 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779). 
2 Kontrollorgan är en term som används inom ackreditering. Med hänsyn till att uttrycket besiktningsorgan används i 


taxitrafikförordningen (2012:238) är det detta uttryck som används i STAFS 2006:19 om installation och besiktning av 


taxameterutrustning, förutom i 10 § andra stycket där det finns en särskild koppling till beslutet om ackreditering. 







 Datum Beteckning  


 2021-11-19 2021/447 


 


2(14) 
 


 Besiktningens omfattning tydliggörs på så sätt att den till en del ska avse 


endast granskning av märkning och dokumentation. Det föreslås även att 


besiktningen utvidgas till att avse sådan granskning vid samtliga installationer 


(avsnitt 2.3). 


 


 Några ändringar innebär att plombering inte behöver göras i samma 


utsträckning som framgår av de nu gällande föreskrifterna. Förutsättningarna 


utökas för plombering när det gäller fastsättning i fordonet av enhet/enheter 
med ackumuleringsregistren och bestämmelsen förtydligas. Några 


bestämmelser om plombering tas bort, bl.a. eftersom de inte fyller någon 


särskild funktion för besiktningsorganens del. Vissa bestämmelser om 


plombering ändras i syfte att de ska vara teknikneutrala och några anpassas så 


att de bl.a. i fråga om identifikation ska omfatta även annan mekanisk 


plombering än sådan som utförs med plomberingsverktyg. Viss detaljreglering 


om utseendet på plomberingsmärket upphävs (avsnitt 2.4).  


 


 Det införs ett krav på årligt intervall för kontrollen av att mätsträckan, den 


utrustning som används för att bestämma registrering av använd tid samt den 


utrustning som används för att bestämma vägtal uppfyller kraven vad avser 


mätnoggrannhet (avsnitt 2.5). 


 


 Den bestämmelse som handlar om att besiktningsorganet ska ha tillgång till 


information om och utbildning för tekniska förändringar av 


taxameterutrustning, utvidgas till att även omfatta felfunktioner hos 


utrustningen (avsnitt 2.6). 
 


 Arkiveringstiden för kontrollrapporterna förkortas från tio år till sju år från 


utgången av det kalenderår när besiktningen genomfördes för att bättre 


stämma överens med den tid som gäller för bevarande av 


räkenskapsinformation (avsnitt 2.7). 


 


 Det förtydligas genom en ny bestämmelse att ett besiktningsorgan ska 
ackrediteras som kontrollorgan av en närmare angiven typ (A, B eller C), vilken 


utgör en beteckning för den nivå av oberoende som ska gälla för 


besiktningsorganets verksamhet (avsnitt 2.8). 


 


 En av ändringarna föreslås för att uppnå enhetlighet i förhållande till andra 


föreskrifter (avsnitt 2.9) och upplysningar i två av bestämmelserna tas bort då 


de inte bedöms fylla någon särskild funktion (avsnitt 2.10). 


 


 De föreslagna föreskrifterna har delvis en ny disposition och nya rubriker. Flera 


bestämmelser har också justerats språkligt eller förtydligats (avsnitt 2.11).  


 


Det föreslås att de nya bestämmelserna införs genom en ny grundförfattning, varvid 


STAFS 2006:19 upphävs. 


 


Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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2. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås 


 


2.1 Bestämmelse om definitioner 


(förslag till ny 2 §) 


 


Det föreslås att en bestämmelse som innehåller definitioner införs. Bestämmelsen 


ska hänvisa till Swedacs föreskrifter om taxametrar där taxameter och 


tillsatsanordning definieras.3 En viss koppling till dessa föreskrifter finns idag genom 


en hänvisning till numera upphävda STAFS 2006:11 om taxametrar i 1 § andra stycket 


men denna hänvisning bör tas bort (se avsnitt 2.10). Det föreslås därutöver att 
bestämmelsen ska innehålla definitioner för reparation, taxameterkonstant, vägtal 


och taxiföretag. Syftet med att införa definitionen för reparation är att klargöra 


gränsen för då taxametern eller tillsatsanordningen förändras så mycket att de anses 


utgöra nya produkter.4 En taxameter eller tillsatsanordning som anses utgöra en ny 


produkt ska inte genomgå kontroll enligt föreskrifterna, utan i stället en ny 


bedömning av överensstämmelse motsvarande den som gäller för nytillverkad 


utrustning. Definitionerna för taxameterkonstant och vägtal utgör sådana tekniska 


termer vars betydelse inte är känd för alla som tar del av föreskrifterna och de bör 


därför förklaras. De motsvarar de definitioner som tidigare fanns i Vägverkets 


föreskrifter (VVFS 1999:177) om taxitrafik. I de föreskrifterna fanns också en 
definition för taxiföretag. Det föreslås att även denna definition införs för att 


tydliggöra att det med taxiföretag avses innehavare av taxitrafiktillstånd. De nya 


definitionerna bedöms stämma överens med den nuvarande tillämpningen. 


 


2.2 Demontering 


(förslag som avser 5 §, 7 §, punkt 1 i bilaga 2, punkt 3 i bilaga 3, samt förslag till ny 


18 §) 


 


Flera av de föreslagna ändringarna syftar till att tydliggöra vad som gäller i fråga om 


besiktning, plombering och kontrollrapport när taxameterutrustning demonteras. I 
nuvarande föreskrifter finns inte någon tydlig åtskillnad mellan de situationer då en 


taxameterutrustning genomgår en ordinarie besiktning och de situationer då 


utrustningen genomgår besiktning i samband med att den demonteras. Förslagen 


bedöms motsvara hur nuvarande bestämmelser tillämpas i praktiken. 


 


Mot denna bakgrund föreslås att besiktningen vid demontering endast behöver 


omfatta en del av de åtgärder som krävs vid ordinarie besiktning för upprättande av 


kontrollrapport. En av dessa åtgärder är att besiktningsorganet ska skriva ut en 


rapport avseende anpassningskontroll enligt punkt 16 i bilagan till STAFS 2012:5, 
vilket kräver en kontroll på en uppmätt sträcka av förhållandet mellan inställd 


taxameterkonstant och det vägtal som uppmäts. Denna kontroll behöver dock 


endast göras om taxifordonet är i körbart skick. I övrigt begränsas 


besiktningsorganets uppgifter vid demontering till att omfatta dokumentation av 


vissa uppgifter om taxameterutrustningen samt utskrift av rapporter från 


utrustningen.  


              


                                                      
3 För närvarande finns de i STAFS 2016:8 om taxametrar. Förslag finns för en ny grundförfattning för dessa föreskrifter.  
4 Se Meddelande från Kommissionen – 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser, s. 17. 
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En annan skillnad vid demontering i förhållande till ordinarie besiktning är att 


taxameterutrustningen inte behöver plomberas efter demontering. Även detta bör 


framgå av föreskrifterna. 


 


Det föreslås också att demontering uttryckligen räknas upp som en situation då 


taxameterutrustningen ska genomgå besiktning. Idag framgår att demontering 


kräver besiktning genom att det är en sådan situation då plomberingar på 


taxameterutrustningen bryts.  


 


2.3 Besiktningens omfattning 
(förslag som avser punkt 1 i bilaga 2) 


 


Av punkt 1 andra stycket i bilaga 2 följer bl.a. att besiktningen ska avse kraven i 


Swedacs föreskrifter om taxametrar och tillsatsanordningar till taxametrar. Det som 


avses med detta är inte att besiktningsorganet ska göra en fullständig granskning av 


om taxameterutrusningen lever upp till kraven för typintyg, certifikat, CE-märkning, 


metrologisk tilläggsmärkning eller sådan märkning som avses i 12 § STAFS 2012:5 om 


tillsatsanordningar till taxametrar. Det är naturligtvis de aktörer som utför nämnda 


märkningar och upprättar nämnda dokumentation som ansvarar för att utrustningen 


lever upp till kraven. Besiktningsorganets ansvar begränsar sig i praktiken till att 
granska den märkning och dokumentation som följer av kraven på utrustningen vid 


den tidpunkt då den togs i bruk för att användas i taxitrafik. Bestämmelsen bör mot 


denna bakgrund förtydligas.  


 


Genom en ändring av den nu gällande grundförfattningen har undantag gjorts från 


kravet på att besiktningen ska avse Swedacs föreskrifter om taxametrar, om det är 


fråga om en besiktning som utförs efter installation, innan taxameterutrustningen 


tagits i bruk för att användas i taxitrafik (bilaga 2 punkt 1 andra stycket).5 Det följer 


visserligen av 7 § STAFS 2016:8 om taxametrar att användaren inte får ta taxametern 


i bruk om den inte uppfyller kraven på CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning. Det är dock lämpligt att besiktningen omfattar en kontroll av 


märkning och dokumentation också när taxametern besiktas i samband med 


ibruktagandet. Detta krav gäller idag för tillsatsanordningen och samma krav bör 


gälla för hela taxameterutrustningen. Dessutom följer av nuvarande reglering att de 


besiktningar som görs efter installationsbesiktningen ska avse kraven i Swedacs 


föreskrifter om taxametrar. För att undvika att taxameterutrustningen vid en senare 


besiktning underkänns med hänvisning till att den utrustning som installerats i 


taxifordonet inte uppfyller kraven, är det lämpligt att kontrollen görs av 


besiktningsorganet redan vid installationen. Undantaget i bilaga 2 punkt 1 andra 
stycket bör därför upphävas. 


 


2.4 Plombering 


(förslag som avser rubriken till bilaga 1, punkterna 1, 2 och 5-12 i bilaga 1 samt 


bilaga 5) 


 


Av punkt 1 i bilaga 1 framgår att plombering av vissa närmare angivna enheter och 


funktioner ska ske efter installation och besiktning med godkänt resultat. Om 


besiktningsorganet vid en tidigare besiktning har utfört en befintlig plombering och 


                                                      
5 Den situation som avses är när ny utrustning installeras för första gången. 
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det inte finns något behov av att bryta plomberingen bör besiktningsorganet inte 


vara tvunget att göra om plomberingen. Såvitt känt låter också besiktningsorganen i 


en sådan situation plomberingen sitta kvar. Det föreslås att bestämmelsen 


formuleras om så att det inte ska krävas att plomberingen görs om. 


 


För att det ska bli entydigt när plombering ska ske föreslås ytterligare ändring i punkt 


1 i bilaga 1 och därutöver i rubriken till bilagan. I de nu gällande föreskrifterna anges i 


rubriken att de bestämmelser om plombering som finns där avser installation och 


fastsättning. Plombering ska dock ske efter besiktningen, vilket framgår av 4 § och 


punkt 3 i bilaga 3. Det finns inte något behov av att utrustningen plomberas direkt 
efter fastsättning och installation eftersom den då ska besiktas och plombering görs 


efter godkänd besiktning. 


 


Enligt punkt 1 a i bilaga 1 ska den eller de enheter som innehåller de ackumulerande 


registren och dess fastsättning i fordonet vara plomberade. Det finns dock 


taxametrar som uppfyller de konstruktionskrav som finns i STAFS 2016:8 om 


taxametrar, men som inte är konstruerade på så sätt att det går att plombera 


fastsättningen i fordonet av aktuell enhet. Eftersom konstruktionskraven i STAFS 


2016:8 utgör harmoniserad reglering riskerar bestämmelsen i punkt 1 a att hindra 


den fria rörligheten av taxametrar på EU:s inre marknad. Den behöver därför ändras 
på så sätt att plomberingen, i stället för enheten/enheterna med ackumulerings-


registren, kan omfatta fastsättning av en komponent som är integrerad med eller 


plomberad till den eller de enheter som innehåller ackumuleringsregistren. För att 


bestämmelsen i punkt 1 a ska bli tydligare föreslås vidare att den delas upp i två 


punkter – en som avser plombering av enheten/enheterna med ackumulerings-


registren och en som avser plombering av fastsättningen i fordonet. Det ska dock 


tilläggas att det inte finns något som hindrar att en och samma plombering omfattar 


både enheten/enheterna och fastsättningen. Anvisningar från taxameterutrustnings-


tillverkaren styr hur plomberingen ska utföras (punkt 2 i bilaga 1). Ytterligare ett 


förtydligande föreslås för bestämmelsen i punkt 1 a på så sätt att fastsättningen ska 
göras till en fast del i fordonet.  


 


Det föreslås vidare att andra stycket i punkt 2 i bilaga 1 tas bort eftersom denna 


bestämmelse inte bedöms fylla någon särskild funktion. Ett besiktningsorgan kan inte 


välja vilken typ av plombering som det ska använda på taxameterutrustningen 


eftersom detta beror på hur tillverkaren utformat plomberingarna. Det räcker att 


plomberingen utförs i enlighet med tillverkarens anvisningar så som anges i första 


stycket. Anvisningarna har granskats av det certifieringsorgan som bedömt 


taxametern och tillsatsanordningen och det säkerställs därigenom att 
plomberingarna uppfyller tillämpliga krav. 


 


Det föreslås även att punkt 6 i bilaga 1 tas bort. I denna bestämmelse finns krav på 


hur en elektronisk plombering ska vara utförd. Även dessa krav är endast möjliga att 


omhänderta vid konstruktion och tillverkning av taxameterutrustning och det är 


alltså inte möjligt för besiktningsorganet att uppfylla dem. Något behov av de krav 


som anges i första meningen finns inte eftersom dessa ställs i andra föreskrifter på 


tillverkaren av taxameterutrustning.6 Kraven i andra meningen finns visserligen inte i 


                                                      
6
 Punkterna 8.2 och 8.3 i bilaga 1 i STAFS 2016:1 om mätinstrument (för taxametrar) och punkt 6 i bilagan i STAFS 2012:5 


om tillsatsanordningar till taxametrar (för tillsatsanordningar). 
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de föreskrifter som riktar sig till tillverkare av taxameterutrustning, men eftersom 


dessa krav inte ställs på taxametrar enligt mätinstrumentdirektivet7 bör de inte 


finnas.  När det gäller besiktningsorganet täcks innehållet i tredje meningen av 4 §, 


enligt vilken det är besiktningsorganet som ska plombera taxameterutrustningen. 


Det bedöms inte finnas något behov av att föreskriva om att taxametertillverkaren 


ska kunna återställa indikeringsfunktionen. Det kan tänkas att det någon gång kan bli 


aktuellt att en tillverkare behöver återställa denna funktion, t.ex. inom ramen för en 


reklamation. Det bedöms dock inte finnas något behov av särskild reglering för en 


sådan situation. 


 
Det föreslås flera ytterligare ändringar i bestämmelserna om plombering i syfte att 


göra dem teknikneutrala. En plombering kan utföras på olika sätt och de sätt som 


hittills förekommit har varit elektroniska och mekaniska. För att inte utesluta 


eventuella plomberingar av annat slag bör det som anges i punkt 2 första stycket i 


bilaga 1 om att plombering får utföras både på ”mekanisk och elektronisk väg” tas 


bort. 


 


Vidare finns mekaniska plomberingar, inom andra mättekniska områden och på 


senare tid även på taxameterområdet, av annan typ än sådana som avsätts med 


hjälp av plomberingsverktyg. En sådan mekanisk plombering av annat slag är 
klisterlappar. Taxameterutrustning kan konstrueras och godkännas med andra 


mekaniska plomberingar än sådana man utför med hjälp av plomberingsverktyg. Det 


anges i punkt 2 första stycket i bilaga 1 också att plombering ska utföras enligt 


tillverkarens anvisningar. I de nuvarande föreskrifterna finns dock bestämmelser som 


utgår ifrån att plomberingsverktyg och plomberingstråd används vid mekanisk 


plombering. Dessa bestämmelser, som finns i punkterna 5 och 10-12, behöver därför 


anpassas så att de inte begränsas till endast denna metod för plombering. 


 


Om en tillverkare förutsett en annan typ av mekanisk plombering än en sådan som 


utförs med plomberingsverktyg, följer av de nuvarande reglerna endast att 
besiktningsorganet ska utföra plomberingen i enlighet med tillverkarens anvisningar 


(punkt 2 i bilaga 1). Det finns inte något uttryckligt krav på att besiktningsorganets 


identitet ska framgå i ett sådant fall. Ett av syftena med bestämmelserna om 


mekanisk plombering är att det ska gå att identifiera vilket besiktningsorgan som 


utfört plomberingarna. Kravet på att besiktningsorganet ska använda en plombering 


där det går att identifiera besiktningsorganet behöver därför omfatta alla mekaniska 


plomberingar oavsett typ. 


 


I de nu gällande föreskrifterna finns i punkterna 7-9 i bilaga 1 och i bilaga 5 detaljerad 
reglering om utseendet på det märke som plomberingsverktyget ska vara försett 


med. Det bedöms som viktigt att det på en mekanisk plombering tydligt framgår det 


plomberingsnummer som meddelats av Swedac samt bokstavskombinationen TX. 


Övriga krav på exakt teckenstorlek och utseende på fram- och ev. baksida bedöms 


inte vara nödvändiga och det föreslås därför att dessa krav i punkterna 7-9 i bilaga 1 


och i bilaga 5 upphävs. 


 


 


 


                                                      
7
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
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2.5 Kontroll av mätsträcka och utrustning 


(förslag som avser punkterna 3 och 5 i bilaga 2) 


 


Det bör framgå av föreskrifterna att besiktningsorganet senast var tolfte månad ska 


se till att mätsträckan och den utrustning som används för att bestämma registrering 


av använd tid uppfyller kraven vad avser mätnoggrannhet. Om tillkopplad utrustning 


används för att bestämma vägtal bör kravet på årlig kontroll omfatta även sådan 


utrustning. Kontrollen är viktig för att utrustningen ska vara tillförlitlig. Av tillämplig 


standard följer att mätutrustning ska kalibreras enligt ett fastställt program.8 


Besiktningsorganen ska alltså kontrollera sin utrustning regelbundet redan idag och 
många besiktningsorgan genomför en sådan kontroll varje år. Ett krav på lämpligt 


intervall för kontrollen bör dock finnas i föreskrifterna.  


 


2.6 Information om och utbildning för felfunktioner 


(förslag som avser punkterna 6 i bilaga 4) 


 


Det föreslås att den bestämmelse som handlar om att besiktningsorganet ska ha 


tillgång till information om och utbildning för tekniska förändringar av 


taxameterutrustning, utvidgas till att även omfatta felfunktioner hos utrustningen. 


Detta tillägg innebär att besiktningsorganet ska ha tillgång till information och 
utbildning avseende t.ex. fel i taxameterutrustningen eller andra problem som har 


att göra med utrustningens funktion och som behövs för att besiktningen ska kunna 


genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 


 


2.7 Arkiveringstid för kontrollrapporter 


(förslag som avser punkt 2 i bilaga 3) 


 


Besiktningsorganet ska bevara en kopia av kontrollrapporten i tio år. Denna 


bestämmelse finns för att de uppgifter om taxameterutrustningen som ska bevaras 


ska kunna jämföras med bevarad räkenskapsinformation. Det föreslås att tiden för 
arkivering förkortas så att kontrollrapporten endast behöver bevaras i sju år från 


utgången av det kalenderår när besiktningen genomfördes. Ändringen föreslås mot 


bakgrund av att tiden för bevarande av räkenskapsinformation enligt 


bokföringslagen (1999:1078) har sänkts från tio år till sju år efter utgången av det 


kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 


 


2.8 Krav som rör ackreditering 


(förslag som avser 5 § och förslag till nya 8 och 9 §§) 


 
Det föreslås en tydligare hänvisning till kravet på ackreditering av besiktningsorgan 


än den som nu finns i 5 § första stycket. Vidare föreslås att det införs en 


bestämmelse som anger att besiktningsorganet ska ackrediteras som kontrollorgan 


av typ A, B eller C. Denna senare bestämmelse föreslås för att regleringen ska bli 


enhetlig i förhållande till Swedacs andra föreskrifter som rör mätinstrument. De olika 


typerna av kontrollorgan är ett uttryck för vilken nivå av oberoende som ska gälla för 


besiktningsorganets verksamhet. Att de tre olika typerna anges innebär att det blir 


tydligare för den som vill ackrediteras att det i samband med ackrediteringen måste 


bestämmas vilken grad av oberoende som ska gälla för ackrediteringen. 


                                                      
8 6.2.6 SS-EN ISO/IEC 17020:2012. 
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Det kan dock påpekas att det endast i undantagsfall torde förekomma att ett 


besiktningsorgan skulle vilja ackrediteras som kontrollorgan av någon annan typ än 


C. I ett sådant kontrollorgan kan nämligen samma person som utför besiktningen 


utföra installation, service eller reparation av taxameterutrustningen och det är en 


väsentlig fördel att kunna utföra dessa moment i samband med besiktningen. 


 


2.9 Samordningsnummer 


(förslag som avser punkt 1 i bilaga 1 och punkt 3 i bilaga 3) 


 
Det föreslås att tillägg görs för ”samordningsnummer” där det hänvisas till ett 


taxiföretags person- eller organisationsnummer, för att åstadkomma enhetlighet i 


förhållande till ett nytt förslag till föreskrifter för STAFS 2012:5 om 


tillsatsanordningar till taxametrar. 


 


2.10 Bestämmelser som innehåller upplysningar 


(förslag som avser 1 och 10 §§) 


 


Det föreslås att två bestämmelser som innehåller upplysningar tas bort då de inte 


bedöms fylla någon särskild funktion. Detta gäller 1 § andra stycket, som innehåller 
en hänvisning till andra föreskrifter som rör taxameterutrustning, och 10 § tredje 


stycket som innehåller en upplysning om lagen (2011:791) om ackreditering och 


teknisk kontroll. 


 


2.11 Övriga ändringar 


 


För att uppnå en mer tydlig och logisk struktur föreslås att flera bestämmelser byter 


plats och att flera rubriker läggs till eller ändras. Exempelvis föreslås att 


bestämmelserna i den bilaga som innehåller krav på besiktningsorgan (bilaga 4) förs 


in i paragrafdelen och att bilagorna som avser plombering respektive besiktning 
(bilaga 1 och 2) byter plats. Förslaget innehåller också flera språkliga ändringar och 


förtydliganden. 


 


Bl.a. föreslås att 5 §, där det anges när besiktning ska ske, formuleras om och 


förtydligas. Detta innebär inte att bestämmelsen får någon ändrad innebörd. 


 


Ett annat exempel på förtydligande är att tillägg görs till ”taxameter” i några 


bestämmelser (10 §, punkt 3 i bilaga 3, punkterna 4 och 6 i bilaga 4) – antingen 


genom att i stället ange ”taxameterutrustning” (dvs. taxameter tillsammans med 
tillsatsanordning) eller genom att ”tillsatsanordning” har lagts till. I de bestämmelser 


som ändrats i detta avseende är det uppenbart att det är taxameterutrustning i den 


nämnda vidare bemärkelsen som avses. Det kan här nämnas att det i 5 kap. 3 § 


taxitrafikförordningen (2012:238) anges att taxameterutrustning ska besiktas. Ett 


besiktningsorgan ackrediteras också alltid för kontroll av både taxameter och 


tillsatsanordning.  


 


En av de språkliga ändringar som föreslås är att kraven för taxameterutrustningens 


tillryggalagda vägsträcka och använda tid i 7 och 8 §§ uttrycks som att taxameter-


utrustningen ska registrera vägsträckan och tiden med ”största tillåtna fel” inom de 
angivna värdena, i stället för med en ”osäkerhet” inom dessa värden. I STAFS 2016:8 
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om taxametrar används ”största tillåtna fel” för att uttrycka motsvarande krav.9 Mot 


bakgrund av att bestämmelserna i STAFS 2016:8 är ett genomförande av 


mätinstrumentdirektivet10 och det bedöms mer lämpligt att uttrycket ”största tillåtna 


fel” används bör detta uttryck används i stället för ”osäkerhet”. 


 


2.12 Ny författning 


 


De förslag som redogjorts för ovan är så omfattande att den nya regleringen 


lämpligen införs genom en ny grundförfattning, varvid STAFS 2006:19 upphävs. 


 
3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det som ska uppnås och 


vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 


 


Det finns inte några alternativa lösningar till att ändra i föreskrifterna för att uppnå 


de syften som redogjorts för ovan. Det bedöms inte heller finnas några lämpliga 


alternativa förslag. 


 


Några särskilda effekter bedöms inte uppstå om regleringen inte kommer till stånd. 


De problem med nuvarande reglering som redogjorts för ovan under avsnitt 2 


förväntas i stället kvarstå i samma utsträckning som nu. 
 


4. Vilka som berörs av regleringen 


 


De som berörs av de föreslagna föreskrifterna är framför allt besiktningsorgan som 


besiktar taxameterutrustning. 


 


I liten utsträckning kan tillverkare av taxameterutrustning beröras. I någon mån 


berörs den del av Swedac som hanterar besiktningsorganens ackreditering. Företag 


som bedriver taxitrafik bedöms beröras endast indirekt av förslaget och då genom 


att det kan bli något tydligare för dessa företag när taxameterutrustning ska besiktas. 
 


5. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 


 


Bemyndigandet att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av 


taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan 


utrustning finns i 8 kap. 1 § första stycket taxitrafikförordningen (2012:238). De 


särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för besiktning av 


taxameterutrustning får meddelas med stöd av 3 § andra stycket förordningen 


(2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. 
 


6. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 


jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 


 


Den föreslagna regleringen medför att besiktningsorganen senast var tolfte månad 


kommer att behöva kontrollera en mätsträcka samt sådan utrustning som 


besiktningsorganet använder för att bestämma vägtal och registrering av använd tid. 


                                                      
9 Se punkt 7 i bilagan. 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
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Besiktningsorganen genomför denna kontroll regelbundet idag och många av dem 


genomför den redan varje år.  


 


Besiktningsorganen kan också påverkas av kravet att de måste ha tillgång till 


information om och, vid behov, utbildning för felfunktioner hos taxameter-


utrustningen från tillverkare. Detta kan medföra ökade kostnader även för 


taxameterutrustningstillverkarna. Det finns besiktningsorgan och tillverkare som 


uppfyller kravet redan idag och kravet medför därmed inte några ökade kostnader 


för dem. Ändringen utgör en mindre utvidgning av gällande krav, eftersom 


besiktningsorganen idag ska ha tillgång till information om och utbildning för 
tekniska förändringar i taxameterutrustningen från tillverkarna. För besiktningsorgan 


kan det tillkommande kravet innebära förlorade intäkter för personal som tas ur 


verksamheten och kostnader för resa och ev. boende i samband med utbildning. Vid 


samråd med tillverkare har framförts att kravet innebär mycket små konsekvenser i 


form av visst merarbete.11  


 


Kravet på att besiktningen ska omfatta granskning av märkning och dokumentation 


även vid sådan installation av taxameterutrustning som görs i samband med att 


utrustningen tas i bruk för att användas i taxitrafik, innebär kostnader i form av en 


mycket liten ökad tidsåtgång för granskningen. 
 


En närmare redogörelse för ovan angivna kostnader för besiktningsorganen finns 


nedan under avsnitt 9.3. Regleringen bedöms inte ha några effekter av betydelse för 


tillverkare och behandlas därmed inte ytterligare under avsnitt 9. 


 


För besiktningsorganen innebär den föreslagna regleringen också att de inte behöver 


spara kontrollrapporter under lika lång tid som nu i och med att denna tid förkortas 


med ungefär tre år. Detta innebär vissa mindre besparingar för dem.12 


 


De bestämmelser som föreslås i fråga om demontering (avsnitt 2.2), granskning av 
märkning och dokumentation (första stycket i avsnitt 2.3) och plombering (första och 


andra styckena i avsnitt 2.4) innebär att regelverket kommer att motsvara hur det 


bedöms att nuvarande regelverk tillämpas i praktiken. Denna bedömning görs mot 


bakgrund av hur tillämpningen uppfattas inom den del av Swedac som ansvarar för 


ackrediteringen av besiktningsorganen, samt av vad som i övrig framkommit vid 


samråd. Det skulle krävas ett förhållandevis omfattande arbete för att närmare 


klarlägga i vilken utsträckning besiktningsorganen redan idag arbetar enligt de regler 


som föreslås. Det kan dock konstateras att om förslaget genomförs skulle skillnaden 


mot nuvarande regler bli att ett besiktningsorgan behöver utföra mindre arbete i 
samband med en besiktning. Detta skulle alltså innebära besparingar för 


besiktningsorganen i den mån de inte idag arbetar enligt vad som föreslås. Vid 


demontering skulle de utföra färre arbetsmoment, vid en ordinarie besiktning skulle 


bedömningen av om taxameterutrustningen uppfyller kraven i föreskrifterna om 


taxametrar och tillsatsanordningar bli mindre omfattande och utrustningen skulle 


inte behöva plomberas i samma utsträckning som nu. Det skulle inte innebära att 


färre besiktningar genomförs. 


 


                                                      
11 Arbete skulle uppskattningsvis krävas i fyra timmar per år för en ingenjör hos tillverkaren. 
12 Uppskattningsvis bevarar ett besiktningsorgan som mest 4-5 pärmar med kontrollrapporter för ett år. 







 Datum Beteckning  


 2021-11-19 2021/447 


 


11(14) 
 


Förslaget att besiktningsorganets identitet ska framgå av samtliga mekaniska 


plomberingar och inte bara dem som utförs med ett plomberingsverktyg (åttonde 


stycket i avsnitt 2.4) skulle eventuellt kunna få vissa ekonomiska konsekvenser för 


besiktningsorganen på så sätt att de i vissa fall måste ordna andra mekaniska 


plomberingar, t.ex. klisterlappar, som uppfyller kraven på identifikation. Kostnader 


skulle dock bara uppstå för ett besiktningsorgan som är ackrediterat för och besiktar 


utrustning som förutsätter sådana plomberingar. Dessa fall är för närvarande endast 


ett fåtal. Kostnaderna är också helt beroende av hur många fordon som är försedda 


med aktuell utrustning. Under alla förhållanden bedöms de kostnader som 


plombering med klisterlapp innebär, vara av ungefär samma storlek som dem för 
mekanisk plombering med hjälp av verktyg och tråd och sammanfattningsvis bedöms 


en eventuell kostnadsökning som mycket liten.13 


 


Förslaget bedöms i övriga delar inte få några konsekvenser för besiktningsorgan eller 


tillverkare. 


 


Eftersom ackrediteringsområdet är oförändrat innebär inte förslaget några ökade 


kostnader för besiktningsorganen när det gäller avgifter för ackrediteringen.  


 


Den del av Swedac som hanterar besiktningsorganens ackreditering berörs endast i 
liten mån och då på så sätt att tillsynen även kommer att omfatta en granskning av 


om besiktningsorganen uppfyller de nya kraven. 


 


7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 


utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 


Europeiska unionen 


 


De föreslagna bestämmelserna är ett nationellt initiativ som inte innebär någon 


begränsning för den fria rörligheten inom EU. De bedöms även i övrigt vara förenliga 


med EU-rättsliga principer och överensstämma med Sveriges skyldigheter med 
anledning av medlemskapet i Europeiska unionen.  


 


8. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 


tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 


informationsinsatser 


 


Förslaget omfattar framför allt krav på årlig kontroll av utrustning, 


information/utbildning för felfunktioner och i övrigt ändringar som kan påverka 


besiktningsorganets arbete just vid besiktningstillfället. Det behövs endast en kortare 
tidsfrist för de som berörs av förslaget att anpassa sig till den nya regleringen. De nya 


föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 augusti 2022.  


 


Föreskrifterna och information om ikraftträdandet kommer att finnas på Swedacs 


webbplats. Det bedöms inte finnas något behov av ytterligare informationsinsatser. 


 


 


 


                                                      
13 Kostnaden för en klisterlapp som används vid mekanisk plombering uppgår till ca 4 kr. 
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9. Om effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 


eller villkor i övrigt 


 


9.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 


storleken på företagen 


 


Det finns 48 besiktningsorgan som är ackrediterade för att besikta taxameter-


utrustning. Dessa företag arbetar i huvudsak med installation av fordonselektronik. 


Samtliga företag har högst omkring 50 anställda och 35 företag har färre än 10 


anställda. 
 


9.2 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen 


innebär för företagens administrativa kostnader 


 


Den föreslagna regleringen medför inte några kostnader för att upprätta, lagra eller 


överföra information eller några administrativa kostnader i övrigt för företagen. 


 


9.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 


förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den 


föreslagna regleringen 
 


Den föreslagna regleringen gör att besiktningsorganen eventuellt kommer att få 


ökade kostnader för att kontrollera mätsträcka samt sådan utrustning som 


besiktningsorganet använder för att bestämma vägtal och registrering av använd tid. 


Denna kontroll bedöms göras senast var tolfte månad redan idag eller i vart fall vart 


annat år. Denna slutsats dras mot bakgrund av hur tillämpningen uppfattas inom den 


del av Swedac som ansvarar för ackrediteringen av besiktningsorganen, samt av vad 


som framkommit vid samråd. Om ett besiktningsorgan endast kontrollerar sin 


utrustning vartannat år idag beräknas kostnaderna medföra en årlig kostnadsökning 


om ca 6 500 kr. Kostnaderna antas variera endast i mindre utsträckning mellan olika 
besiktningsorgan. Uppskattningen har gjorts i huvudsak med stöd av uppgifter från 


samråd med besiktningsorgan. För en årlig kontroll består kostnaderna i 


- kostnad för kontroll av utrustning för att bestämma vägtal om ca 10 500 kr 


(extern kostnad för ett besiktningsorgan som har tre enheter), 


- kostnad för kontroll av mätsträcka om ca 2 500 kr14 (arbete för två 


besiktningstekniker i tre timmar), och 


- kostnad för kontroll av utrustning för att bestämma registrering av använd tid 


om ca 200 kr15 (arbete för en besiktningstekniker i 0,5 timma). 


 
När det gäller de kostnader som kan uppstå för besiktningsorgan med anledning av 


kravet på information/utbildning för felfunktioner hos taxameterutrustningen, är 


omfattningen på kostnaderna svår att bedöma. Felfunktioner förekommer i olika 


utsträckning och det går inte att med någon större säkerhet ange hur ofta behovet 


                                                      
14 Månadslön 36 900 kr för en besiktningstekniker, enligt lönestatistik från SCB. Det antas att antal arbetade timmar 


under en månad är 160. 2 (besiktningstekniker) x 36 900/160x3 (lönekostnad) x 1,84 (schablonvärde för 


semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnad). 
15 Månadslön 36 900 kr för en besiktningstekniker, enligt lönestatistik från SCB. Det antas att antal arbetade timmar 


under en månad är 160. 36 900/160x0,5 (lönekostnad) x 1,84 (schablonvärde för semesterersättning, arbetsgivaravgifter 


och overheadkostnad). 
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av information/utbildning kan uppstå eller hur omfattande det i så fall är. I vissa fall 


får besiktningsorganen redan idag information/utbildning för felfunktioner och det 


nya kravet medför i sådana fall inga ökade kostnader alls för besiktningsorganen eller 


tillverkarna. I de fall kravet inte uppfylls idag kan det antas att 


utbildningen/informationen om felfunktioner skulle ske i samband med de tillfällen 


då övrig utbildning/information äger rum. Kravet skulle i så fall uppskattningsvis 


medföra kostnader p.g.a. av tid för utbildning/information för varje besiktnings-


tekniker med två timmar om året. Antalet besiktningstekniker per företag varierar 


mellan ca 1-10. 


 
Den ökade tidsåtgång för granskning av märkning och dokumentation som krävs vid 


sådan installation av taxameterutrustning som görs i samband med att utrustningen 


tas i bruk för att användas i taxitrafik, bedöms inte ta mer än högst några minuter att 


genomföra för en besiktningstekniker. Det ska då nämnas att en sådan installation 


kan ta upp till två arbetsdagar att genomföra och att det uppskattningsvis är högst 


10-20 procent av alla besiktningar som avser installation av detta slag. 


 


Företagen bedöms inte behöva vidta några särskilda förändringar i sin verksamhet till 


följd av den föreslagna regleringen utöver det som nu angetts.  


 
9.4 I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensför-


hållandena för företagen 


 


Förslaget bedöms inte påverka konkurrensförhållandena för företagen. 


Besiktningsorganens kostnader till följd av förslaget är relativt låga och det finns inte 


några särskilda omständigheter som gör att företagen kan påverkas på olika sätt. 


 


9.5. Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 


 


Förslaget bedöms inte leda till någon påverkan på företagen i andra avseenden än 
dem som angetts ovan. 


 


9.6. Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 


 


De företag som besiktar taxameterutrustning är just små företag (färre än omkring 


50 anställda). Det är inte möjligt att anpassa förslaget på något särskilt sätt till små 


företag. Den påverkan som regleringen innebär för företagen i fråga om kostnader 


och övriga konsekvenser är också mycket begränsad. Det bedöms mot denna 


bakgrund att några särskilda hänsyn inte behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning.  


 


10. Om effekter för kommuner eller regioner 


 
Förslaget bedöms inte få några effekter för kommuner eller regioner. 
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11. Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens medgivande 


 
Yttrande från Regelrådet inhämtas i samband med att förslaget skickas på remiss. 


Förslaget bedöms inte kunna få sådana effekter att regeringens medgivande krävs 
enligt 2 § förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa 


föreskrifter. 
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