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Lag
om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 3, 5 och 41 §, sådana de

lyder, 3 och 41 § i lagarna 939/2018 och 317/2019 samt 5 § i lag 317/2019, och
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) besiktning i fordonslagen (82/2021) avsedda besiktningar av fordon,
2) besiktare en person som har rätt att utföra besiktningar,
3) lätta fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i kate-

gorierna N1, L, O1 och O2 samt terrängfordon,
4) tunga fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa som är större än 3,5 ton, fordon

i kategorierna N2, N3, M2, M3, O3, O4, T och C samt trafiktraktorer och motorredskap,
5) besiktningsserviceregistret ett offentligt register som Transport- och kommunika-

tionsverket för med hjälp av automatisk databehandling över innehavare av besiktnings-
koncession och över ärenden i anslutning till deras besiktningstjänst.

Bestämmelser om de fordonskategorier som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten finns i for-
donslagen.

5 §

Delar av en besiktning som får utföras utan besiktningskoncession

Även någon annan än den som har beviljats besiktningskoncession (kontrollställe) får
utföra

1) kontroll av avgasutsläpp,
2) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers

tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda tryckluftsbromsar och därtill hörande kontroll
av samordning av bromsar,

3) kontroll av kopplingsanordningar,
4) kontroll av hastighetsbegränsares funktion.
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Ett kontrollställe ska ha behövliga lokaler, tillräckliga kontrollanordningar samt kom-
petent och sakkunnig personal.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över kontrollställena och kan med-
dela dem en anmärkning eller varning, om

1) kontrollstället inte har tillgång till behövliga lokaler,
2) kontrollstället inte har tillgång till tillräckliga kontrollanordningar,
3) underhållet av kontrollanordningarna eller kontrollen av mätningarnas exakthet har

försummats, eller
4) kontrollerna inte har utförts på behörigt sätt.
Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att de kontroller som utförs vid

ett kontrollställe inte godkänns, om de brister eller försummelser som avses i 3 mom. fort-
farande förekommer trots en varning.

Bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar finns i 52 §.

5 a §

Kontrollställets skyldigheter

Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, kopplingsanordningar och hastig-
hetsbegränsare ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Transport- och kom-
munikationsverket. En kontroll som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten får utföras endast av ett
kontrollställe som innehar ett sådant A-tillstånd som avses i 182 § 1 mom. 1 punkten i for-
donslagen.

Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett intyg som utvi-
sar resultatet av kontrollen. Intyget ska innehålla åtminstone fordonets identifieringsupp-
gifter, uppgifter om kontrollstället, datering samt underskrift och namnförtydligande av
den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläppen ska det av intyget dess-
utom framgå vilka mätresultat mätanordningen gett, vid vilka varvtal mätningen gjorts
och andra motsvarande uppgifter om kontrollen av vilka det framgår att de föreskrifter
som gäller kontroll av avgasutsläpp har iakttagits.

Om det vid besiktningen har förflutit mer än tre månader från en kontroll av avgasut-
släpp, tryckluftsbromsar eller elektroniskt styrda tryckluftsbromsar eller från en kontroll
av hastighetsbegränsares funktion, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen
göras i samband med besiktningen.

Om Transport- och kommunikationsverket med stöd av 5 § 4 mom. har bestämt att kon-
troller som utförts vid ett kontrollställe inte godkänns, ska ett intyg som kontrollstället ut-
färdat inte anses vara godtagbart.

Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläpp och tryckluftsbromsar samt kontroller
av hastighetsbegränsares funktion utföras för konstaterande av riktigheten i kontrollstäl-
lets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid
besiktningen kan också kontroll av kopplingsanordningar utföras.

41 §

Kontroll av besiktade fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe utför sina besiktningsuppgifter får Transport-
och kommunikationsverket genast efter besiktningen utföra en kontroll av fordonet som
motsvarar en besiktning eller en del av den. För att utföra kontrollen får en tjänsteman vid
Transport- och kommunikationsverket stoppa fordonet innan det lämnar besiktningsstäl-
let. Transport- och kommunikationsverket kan som hjälp vid kontrollen anlita en privat
tjänsteproducent som uppfyller kraven i 40 § 2 mom. Kontrollen ska utföras så att föraren
av det fordon som kontrolleras på nytt orsakas så liten olägenhet som möjligt.
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Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan ersättning i lokaler och med anordningar tillhö-
rande det besiktningsställe som avses i det momentet. På kontrollen tillämpas det som i
fordonslagen föreskrivs om besiktningsslaget i fråga.

Transport- och kommunikationsverket får delta i sådana tekniska vägkontroller som av-
ses i fordonslagen, om syftet med deltagandet är att utöver kontrollen enligt 165 § i den
lagen övervaka hur besiktningsställena utför sina besiktningsuppgifter. En tjänsteman vid
Transport- och kommunikationsverket är teknisk sakkunnig vid kontrollen i stället för en
person som har rätt att utföra besiktningar. Tjänstemannen har vid kontrollen samma be-
hörighet som den som har rätt att utföra besiktningar enligt 166 § i den lagen.

Vid kontroller enligt 1–3 mom. ska Transport- och kommunikationsverkets tjänsteman
ha ett av verket utfärdat intyg över rätten att utföra kontroll. Intyget ska på begäran visas
upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
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