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Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (2009:19) om användning av däck
m.m. med anledning av att regeringen inför
utökade krav på vinterdäck för tunga fordon
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Näringsdepartementet har genom promemorian N2017/06234/MRT
Vinterdäck tunga fordon föreslagit och kommer nu att genomföra en
ändring av 4 kap 18 a § i trafikförordningen (1998:1276). Ändringen
innebär att användningskraven vad gäller vinterdäck på tunga fordon under
vinterperioden (1 december - 31 mars) utökas. För närvarande finns det bara
krav på vinterdäck på drivaxeln men i och med ändringen i förordningen så
kommer kravet på vinterdäck att omfatta samtliga hjul på tunga fordon och
då även på tunga släpvagnar. De utökade kraven på vinterdäck för tunga
fordon införs i trafikförordningen och träder i kraft inför vintern 2019/2020.
I samband med att det nya kravet införs ser vi behov av förändringar i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om
användning av däck m.m.
Förslagets innehåll i korthet
Vi föreslår att införa en ny definition av begreppet ”vinterdäck”. Vi
korrigerar hänvisningar till trafikförordningen med avseende på ändringen
av denna. Vi passar även på att göra mindre administrativa ändringar.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 mars 2019.
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Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 13 september 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 201820 i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter
som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på
Transportstyrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att
framgå: vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och
Transportstyrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs
en sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av
sekretess inte publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Hans Norén

Telefon 010-495 57 73
Epost hans.noren@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

[Skriv namn]
[Skriv titel]

Sändlista
Instans

E-post

Arbetsmiljöverket

arbetsmiljoverket@av.se

Bilimportörernas Riksförbund
(BIRF)

info@birf.org
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Bil Sweden
Branschföreningen Svensk
Fordonsanpassning
Försäkringsföretagens
branschorganisation
Svensk Försäkring
Däckspecialisternas Riksförbund
(DRF)
Försvarets materielverk (FMV)

info@bilsweden.se
bjorn.kayser@bilanpassning.com

Försvarsmakten
Husbilsklubben.se
Husbilsombudsmannen
Husvagnsbranschens Riksförbund

exp-hkv@mil.se
web@husbilsklubben.se
anders.waldman@husbilskompisar.se
info@husvagnsbranschen.se

Jordbruksverket

jordbruksverket@jordbruksverket.se

Kommerskollegium
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

kommerskollegium@kommers.se
registrator@lrf.se

Lastfordonsgruppen (LFG)
Lantmännen Maskin
MaskinLeverantörerna
Motorbranschens Riksförbund
(MRF)
Motorhistoriska Riksförbundet
(MHRF)
Motormännens Riksförbund (M)
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF)
Naturvårdsverket

LFG@teknikforetagen.se
ingvar.n.andersson@lantmannen.com
bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se
mrf@mrf.se

Opus Bilprovning

teknisksupport@opusbilprovning.se
info@opus.se
goran.ottosson@opusbilprovning.se
lab.lyborg@telia.com

Riksförbundet Mobil Fritid
Polismyndigheten
Scandinavian Tire & Rim
Organisation (STRO)
Släpvagnsbranschens Riksförbund
c/o EP media
Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI)
SVERIGES BUSSFÖRETAG
Sveriges Bussresearrangörer
Svensk Maskinprovning AB (SMP)

info@insurancesweden.se
info@drf.se
registrator@fmv.se

kansli@mhrf.se
service@motormannen.se
registrator@msb.se
info@ntf.se

registrator@naturvardsverket.se

registrator.kansli@polisen.se
info@stro.se
etienne@ep-media.se
vti@vti.se
INFO@TRANSPORTGRUPPEN.se
ts@swedishbus.se
info@smp.sp.se
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Svensk Kollektivtrafik

info@svenskkollektivtrafik.se

Sveriges Fordonsbyggares
Riksorganisation, SFRO
Sveriges MotorCyklister, SMC

info@sfro.com
ridderstolpe@sfro.com
smc@svmc.se
maria.nordqvist@svmc.se
info@sp.se

Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB (SP)
Sveriges Åkeriföretag
Trafikverket

erika.Svanstrom@akeri.se
trafikverket@trafikverket.se

Transportfackens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd TYA

info@tya.se

Åklagarmyndigheten

registrator@aklagare.se
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