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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om ordnandet av uppgifter som gäller besikt-
ning och enskilt godkännande av fordon  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
lagar om koncession för fordonsbesiktning, 
ordnande av enskilt godkännande av fordon 
och tillsynsavgift för besiktningsverksamhe-
ten. Dessutom föreslås mindre ändringar i la-
gen om temporärt ordnande av enskilt god-
kännande av fordon, fordonslagen och lagen 
om offentlig upphandling. 

Det föreslås att fordonsbesiktningar fortfa-
rande ska skötas med stöd av koncession, 
dock så att koncession ska kunnas beviljas 
separat för besiktningar av lätta och tunga 
fordon. I fråga om periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar av fordon slopas det 
nuvarande strikta oberoendet av annan verk-
samhet i fordonsbranschen. Besiktningens 
opartiskhet och oberoende säkerställs med 
andra metoder. Kraven på grundutbildning 
för besiktare revideras genom att yrkesexa-
mina och specialyrkesexamina börjar beaktas 
utöver de nuvarande kraven. Enligt förslaget 
ska en ansvarsförsäkring men inte längre sol-
vens krävas av innehavarna av besiktnings-
koncession. Besiktningskoncessioner för viss 
tid slopas. För att säkerställa kvaliteten på 
besiktningarna tas nya metoder i bruk genom 
att det krävs ett kvalitetshanteringssystem 
som är bundet till en standard och genom att 
Trafiksäkerhetsverket ges större möjligheter 
än tidigare att kontrollera ett besiktat fordon. 
Trafiksäkerhetsverket ska inrätta ett offent-
ligt besiktningsserviceregister, där kunderna 
får aktuell information om tillgången till och 
priserna på besiktningstjänster.  

Det föreslås att bestämmelserna om utföra-
re av enskilt godkännande av fordon revide-
ras genom att lagförslaget som gäller besikt-
ningskoncessioner beaktas och genom att den 

nuvarande lagen kompletteras även i övrigt. 
Trafiksäkerhetsverket ska ingå avtal med 
tjänsteproducenter om skötseln av uppgifter 
för beviljande av enskilda godkännanden. 
Avtal ska ingås med alla tjänsteproducenter 
som vill verka i branschen och som uppfyller 
de föreskrivna kraven. Verket fastställer de 
ersättningar som ska betalas för enskilda 
godkännanden, så de ska inte överenskom-
mas med tjänsteproducenterna. Av beviljare 
av enskilt godkännande ska krävas oberoen-
de på samma sätt som av innehavare av be-
siktningskoncession som utför registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar. För att 
säkerställa kvaliteten på enskilda godkän-
nanden ska beviljare av enskilt godkännande 
ha ett kvalitetssystem som är bundet till en 
standard.  

Det föreslås att det stiftas en separat lag om 
tillsynsavgift för besiktningsverksamheten. 
Det är fråga om en avgift av skattenatur. 
Samtidigt upphör uttaget av avgiften för be-
siktningsverksamheten. Innehavarna av be-
siktningskoncession ska betala tillsynsavgift 
för besiktningsverksamheten för varje be-
siktning som de utför. I tillsynsavgift för be-
siktningsverksamheten beräknas årligen in-
flyta 8,7 miljoner euro till staten. 

De ändringar som föreslås i lagen om tem-
porärt ordnande av enskilt godkännande av 
fordon, fordonslagen och lagen om offentlig 
upphandling är i huvudsak av teknisk natur 
och beror på de andra lagförslagen.  

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2012. Lagen om enskilt godkännande av for-
don föreslås dock träda i kraft den 1 januari 
2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge  

1.1 Lagstiftning och praxis 

Skyldigheten att besikta fordon och innehål-
let i besiktningarna 

I Finland inleddes besiktningar av fordon 
1922. För närvarande föreskrivs om skyldig-
heten att besikta fordon i 8 § samt 6 och 7 
kap. i fordonslagen (1090/2002). I statsrådets 
förordning om tillsyn över trafikdugligheten 
hos fordon som används i trafik (1245/2002), 
nedan besiktningsförordningen, i vilken före-
skrivs om periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar, och i statsrådets förordning 
om godkännande av fordon (1244/2002), 
nedan godkännandeförordningen, i vilken fö-
reskrivs om registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktning, ingår mer detaljerade 
bestämmelser än i lagen om skyldigheten att 
besikta fordon.  

Enligt 51 § i fordonslagen ska ett 
motordrivet fordon och en släpvagn som 
kopplats till det i regel föras till periodisk be-
siktning. I 3 § i besiktningsförordningen fö-
reskrivs om de fordon som besiktningsskyl-
digheten gäller och om besiktningarnas peri-
odicitet. På t.ex. personbilar som används i 
privat trafik ska besiktning utföras första 
gången senast tre år efter att fordonet togs i 
bruk, andra gången fem år efter att fordonet 
togs i bruk och därefter årligen. På bussar, 
lastbilar, personbilar som används i till-
ståndspliktig trafik och tunga släpvagnar ska 
besiktning utföras första gången senast ett år 
efter att fordonet togs i bruk och därefter år-
ligen. Om ett fordon inte har godkänts vid 
den föreskrivna periodiska besiktningen, får 
fordonet enligt fordonslagen inte användas. 
Det är således utan någon särskild förelägg-
ningsåtgärd förbjudet att använda fordonet. 
Om straff för brott mot användningsförbudet 
föreskrivs i 96 § fordonslagen.  

Det huvudsakliga syftet med fordonsbe-
siktning är att främja trafiksäkerheten och 
minska de miljöskador som fordonen orsa-
kar. Vid den periodiska besiktningen identi-
fieras fordonet på basis av dess registrerings-

tecken och tillverkningsnummer. Vid besikt-
ningen kontrolleras de uppgifter som har an-
tecknats om fordonet i registret och fordonets 
skick. Avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhju-
lingar och fyrhjulingar kontrolleras. Vid den 
tekniska kontrollen kontrolleras att fordonet 
och dess utrustning är i ett sådant skick som 
stämmer överens med bestämmelserna, att 
fordonet är säkert i trafiken och att fordonet 
inte medför onödig olägenhet för miljön. I 
samband med besiktningen förs uppgifter 
som gäller besiktningen in i fordonstrafikre-
gistret. I samband med besiktningen utövas 
även tillsyn över betalning av skatter och av-
gifter som gäller fordonet.  

Vid en periodisk besiktning kan ett fordon 
godkännas eller underkännas. Ett fordon ska 
godkännas vid periodisk besiktning, om det 
vid besiktningen inte har upptäckts sådana 
brister i överensstämmelsen hos fordonets 
konstruktion eller utrustning som förutsätter 
ändringsbesiktning eller sådana fel eller bris-
ter som är betydande med tanke på trafiksä-
kerheten eller avsevärda med tanke på mil-
jön. En besiktning kan också avbrytas. Be-
siktningen ska avbrytas t.ex. om fordonet inte 
kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Ett 
fordon som har underkänts vid besiktning 
kan vid besiktning ges körförbud om de fel 
eller brister som upptäckts vid besiktningen 
medför omedelbar fara för trafiksäkerheten 
eller betydande olägenhet för miljön. Om ett 
fordon som förts till besiktning inom utsatt 
tid underkänns vid besiktningen utan att kör-
förbud meddelas, får fordonet användas i tra-
fik i högst två månader efter underkännandet. 
Om ett fordon visas upp på samma besikt-
ningsställe inom en månad, ska på fordonet 
utföras en efterkontroll. Vid den kontrolleras 
endast de komponenter i fordonet hos vilka 
fel eller brister konstaterades vid den perio-
diska besiktningen. 

År 2009 utfördes 2,38 miljoner periodiska 
besiktningar av fordon. Av besiktningarna 
var 93,9 procent besiktningar av fordon som 
vägde högst 3,5 ton (lätta fordon) och 6,1 
procent besiktningar av fordon som vägde 
över 3,5 ton (tunga fordon). Under samma år 
underkändes vid de periodiska besiktningar-
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na 634 300 fordon så procenten för under-
kännande uppgick till 26,6. Procenten för 
underkännande har under de senaste åren hål-
lits kvar på samma nivå. Antalet utförda ef-
terkontroller uppgick till 596 000.  

Enligt 85 § i fordonslagen kan myndigheter 
som övervakar trafiken, en polisman, tullman 
eller gränsbevakningsman, bestämma att ett 
fordon ska kontrollbesiktas om de brister 
som upptäckts i fordonet och i synnerhet i 
bromsarna kan medföra en sådan säkerhets-
risk att det är motiverat att utföra en grundli-
gare kontroll än kontroll på väg. Om en 
uppmaning att reparera fordonet vilken tidi-
gare har getts av en myndighet som överva-
kar trafiken inte har följts, kan det också be-
stämmas att fordonet ska kontrollbesiktas. År 
2009 utfördes 480 kontrollbesiktningar. I ett 
flertal fall bestäms det att ett fordon ska kon-
trollbesiktas i samband med tekniska väg-
kontroller av fordon om vilka föreskrivs i 9 
kap. i fordonslagen. De här kontrollerna ut-
förs av polisen, tullverket och gränsbevak-
ningsväsendet. Trafiksäkerhetsverket ordnar 
hjälp för fordonskontrollanten genom att med 
besiktningsställena ingå avtal om att personer 
berättigade att utföra besiktningar deltar i 
kontrollerna.   

Enligt 60 § i fordonslagen ska på ett 
motordrivet fordon och en släpvagn som 
kopplats till det innan fordonet registreras 
första gången i Finland utföras en registre-
ringsbesiktning. För registreringsbesiktning 
behöver inte uppvisas ett förhandsanmält och 
som färdigt fordon typgodkänt fordon eller 
ett fordon som första gången ska tas i bruk 
och som har beviljats enskilt godkännande i 
Finland. I regel gäller registreringsbesiktning 
begagnade fordon som förs in till Finland 
och som ska registreras första gången, fordon 
som har varit registrerade i Finland men har 
avregistrerats före den 2 november 2007 och 
fordon som på grund av skada har avställts 
på anmälan av en sammanslutning som skö-
ter trafik- eller bilförsäkringsärenden. 

Vid registreringsbesiktning kontrolleras 
fordonets identifieringsuppgifter och övriga 
uppgifter som behövs för registreringen. 
Dessutom kontrolleras om fordonet till sin 
konstruktion, sina mått och sin utrustning 
stämmer överens med bestämmelserna. I vis-
sa fall kontrolleras fordonets skick i samband 

med registreringsbesiktningen på samma sätt 
som vid periodisk besiktning.  

På registreringsbesiktning tillämpas i stor 
utsträckning samma bestämmelser som på 
periodisk besiktning, i godkännandeförord-
ningen finns dock detaljerade bestämmelser 
om utförandet av registreringsbesiktningen. 

År 2009 utfördes 92 300 registreringsbe-
siktningar och procenten för underkännande 
uppgick till 19,4. 

Ett motordrivet fordon och en släpvagn 
som kopplas till detta ska föras till ändrings-
besiktning, om fordonets konstruktion eller 
användningssyfte ändras väsentligt eller till 
fordonet fogas eller från fordonet avlägsnas 
sådana komponenter eller sådan utrustning 
som i betydande grad ändrar fordonets egen-
skaper eller användningssyfte. Ett fordon ska 
också föras till ändringsbesiktning, om förut-
sättningarna för skatter och avgifter som 
gäller fordonet ändras eller om uppgifterna 
om fordonets kategori inte längre stämmer.  

På ändringsbesiktning tillämpas i stor ut-
sträckning samma bestämmelser som på pe-
riodisk besiktning, i godkännandeförordning-
en finns dock detaljerade bestämmelser även 
om ändringsbesiktningen. 

År 2009 utfördes 38 000 ändringsbesikt-
ningar. Procenten för underkännande vid 
ändringsbesiktningarna uppgick till 1,2. 

En bil och en släpvagn som kopplats till 
denna ska föras till kopplingsbesiktning in-
nan kombinationen tas i bruk, om det är fråga 
om en fordonskombination som godkänts för 
specialtransporter eller om fordonets meka-
niska kopplingsanordningar, kopplingen av 
elledningarna och, i fråga om ett fordon som 
är försett med tryckluftsbromsar, dimensio-
neringen och placeringen av släp-
bromskopplingarna avviker från de kopp-
lingsanordningar som allmänt används i for-
don. 

På kopplingsbesiktning tillämpas i stor ut-
sträckning samma bestämmelser som på pe-
riodisk besiktning, i godkännandeförordning-
en finns dock detaljerade bestämmelser även 
om kopplingsbesiktningen.  

År 2009 utfördes 962 kopplingsbesiktning-
ar. Vid kopplingsbesiktningarna underkändes 
inga fordon. 
 
Ordnandet av besiktningsverksamhet 
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Med stöd av lagen om koncession för for-
donsbesiktning (1371/1993), nedan konces-
sionslagen från 1993, öppnades en begränsad 
del av fordonsbesiktningen för konkurrens 
vid ingången av 1994. Privata besiktnings-
ställen fick inleda besiktningsverksamhet se-
dan de fått koncession för verksamheten från 
trafikministeriet. Då behövdes inte konces-
sion för affärsverket Bilregistercentralens 
verksamhetsställen och på dem tillämpades 
koncessionslagen från 1993 endast i begrän-
sad utsträckning. 

När verksamheten öppnades för konkurrens 
fanns det 77 ordinarie besiktningsställen. 
Dessutom fanns det 46 orter med s.k. ambu-
lerande besiktning som man i regel besökte  
flera gånger om året för att utföra besiktning-
ar. På en del av orterna med ambulerande be-
siktning besiktades endast lätta fordon. 

Under 1994 gavs besiktningsverksamheten 
vid Bilregistercentralen tid att anpassa sig till 
konkurrenssituationen så att koncession en-
dast kunde beviljas ett sådant ställe som var 
beläget minst 30 km från Bilregistercentra-
lens närmaste ordinarie besiktningsställe.  

Den som uppfyllde de föreskrivna kraven 
på tillförlitlighet, sakkunskap, solvens och 
oberoende skulle enligt koncessionslagen 
från 1993 beviljas koncession för bedrivande 
av besiktningsverksamhet. Koncession för 
besiktning av fordon beviljades antingen för 
årsbesiktningar av personbilar, bussar, paket- 
och lastbilar samt deras släpvagnar, avgas-
kontroll och andra kontroller av fordonets 
skick eller för alla slags besiktningar och 
nämnda kontroller.  

Koncessionshavaren skulle utföra besikt-
ningarna av sådana fordon som avsågs i kon-
cessionen oberoende av fordonets märke, 
modell samt tidpunkten för ibruktagande och 
andra motsvarande omständigheter. Avgif-
terna för besiktningarna fick inte heller vara 
beroende av dessa omständigheter.  

Samtidigt som besiktningsverksamheten 
öppnades för konkurrens avskiljdes den for-
donsförvaltningsenhet som inrättats för att 
sköta Bilregistercentralens myndighetsupp-
gifter från Bilregistercentralen till en separat 
myndighet under trafikministeriet, fordons-
förvaltningen. Fordonsförvaltningen fick till 
uppgift att bl.a. utöva tillsyn över besikt-
ningsverksamheten.  

I beslut om godkännande, underkännande 
och förbud i anslutning till besiktningsverk-
samhet har det ansetts vara fråga om utövan-
de av offentlig makt och därför kunde änd-
ring i ett beslut som koncessionshavaren fat-
tat i ett besiktningsärende sökas med hjälp av 
förvaltningsrättsliga rättsmedel genom att 
framställa rättelseyrkande till fordonsförvalt-
ningen. Dessutom tillämpades bestämmel-
serna om jäv i lagen om förvaltningsförfa-
rande (598/1982) på den som utförde besikt-
ningar. 

Vid ingången av 1996 trädde lagen om 
koncession för besiktning och registrering av 
fordon (1593/1995), nedan koncessionslagen 
från 1995, i kraft. Besiktningsverksamheten 
vid Bilregistercentralen, som verkat som af-
färsverk, bolagiserades då till det statsägda 
bolaget Finlands Bilbesiktning Ab och for-
donsförvaltningens uppgifter överfördes på 
den nya myndigheten Fordonsförvaltnings-
centralen. Staten avstod senare, d.v.s. 2003, 
helt från innehavet av Finlands Bilbesiktning 
Ab.  

Koncessionslagen från 1995 hade nästan 
samma innehåll som koncessionslagen från 
1993. Den största skillnaden var att genom 
den nya lagen ordnades även fordonsregistre-
ringar så att de delvis sköttes med stöd av 
koncession för besiktning och registrering. 
Två olika slags koncessioner kunde alltjämt 
beviljas, koncessionernas omfattning definie-
rades emellertid på ett nytt sätt i lagen. Kon-
cession kunde beviljas antingen för årsbe-
siktningar som gällde alla fordon eller för re-
gistreringar som gällde alla fordon och för 
alla besiktningsslag.   

I koncessionslagen från 1995 föreskrevs 
om behörighetsvillkor för den som svarade 
för besiktningsverksamheten. Den som sva-
rade för besiktningsverksamheten skulle ha 
avlagt minst examen vid biltekniska studie-
linjen vid en teknisk läroanstalt eller motsva-
rande lämplig examen på teknikernivå. Han 
förutsattes ha förtrogenhet med bestämmel-
serna som gäller fordon samt besiktningen 
och registreringen av dem. Han skulle dess-
utom ha tillräcklig praktisk erfarenhet av be-
siktningsuppgifter eller andra tekniska kon-
trolluppgifter. Behörighetsvillkoren för dem 
som utförde besiktningar motsvarade i hög 
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grad de föreskrivna villkoren för den som 
svarade för besiktningsverksamheten. 

Smärre delar av de kontroller som utfördes 
vid besiktning kunde med stöd av de be-
stämmelser om bemyndigande vilka ingick i 
koncessionslagen från 1995 utföras vid bil-
verkstäder och andra kontrollplatser.  

För närvarande har fordonsbesiktningar 
ordnats så att de sköts med stöd av lagen om 
koncession för fordonsbesiktning 
(1099/1998), nedan den för närvarande gäl-
lande besiktningskoncessionslagen. Lagen 
trädde i kraft vid ingången av 1999. Lagen 
bygger till stor del på koncessionslagen från 
1995. I samband med utfärdandet av lagen 
utfärdades även den för närvarande gällande 
lagen om registrering av fordon (1100/1998). 
I författningarna separerades på så vis be-
siktningsuppgifterna från registreringsuppgif-
terna, vilket var den mest centrala omstän-
digheten i den reform som genomfördes 
1998. Trots att besiktningsverksamheten i 
författningarna separerades från registre-
ringsuppgifterna är besiktningsställena fort-
farande centrala utförare av registreringsupp-
gifter eftersom besiktningsställenas andel av 
registreringsuppgifterna uppgår till 61,3 pro-
cent. 

Den för närvarande gällande besiktnings-
koncessionslagen avviker från koncessions-
lagen från 1995 förutom avseende den ovan 
beskrivna separationen av registreringsupp-
gifterna även på så sätt att beviljandet av 
koncession överfördes från trafikministeriet 
på Fordonsförvaltningscentralen, dvs. det 
nuvarande Trafiksäkerhetsverket, kraven på 
tillförlitlighet som en förutsättning för bevil-
jandet av koncession skärptes, koncessions-
havarna gavs rätt att inrätta filialer och av 
den som svarar för besiktningsverksamheten 
och den som utför besiktningarna förutsätts 
som tilläggsutbildning besiktarexamen, spe-
cialutbildning som motsvarar uppgifterna 
samt fortbildning. I lagen togs även med 
grundläggande bestämmelser om den som 
ordnar tilläggsutbildning. Dessutom komplet-
terades bestämmelserna som gäller tillsyn 
över besiktningsverksamheten. 

Enligt den för närvarande gällande konces-
sionslagen beviljar Trafiksäkerhetsverket 
koncession för besiktningar för högst fem år. 
Koncessionen beviljas för ett bestämt besikt-

ningsställe, vilket innebär att en enskild juri-
disk person har flera koncessioner. Genom 
förordning av statsrådet kan bestämmas att 
smärre delar av besiktningsuppgifterna, så-
som kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, 
dragkopplingar och hastighetsbegränsare, 
kan utföras även av någon annan än den som 
har beviljats koncession för fordonsbesikt-
ning. Enligt 17 § i besiktningsförordningen 
får en bilreparationsverkstad eller något an-
nat kontrollställe utföra de här kontrollerna 
om en anmälan görs till Trafiksäkerhetsver-
ket. Verket utöver tillsyn över utförandet av 
besiktningsuppgifterna på de här kontrollstäl-
lena. Kontrollstället ska ha tillgång till en till-
räcklig kontrollapparatur och kompetent och 
sakkunnig personal. Om kontrollerna på kon-
trollstället inte utförs på ett tillbörligt sätt el-
ler om servicen av mätutrustningen eller kon-
trollen av exaktheten avseende mätningen 
har försummats, kan Trafiksäkerhetsverket 
bestämma att kontrollställets kontroller inte 
godkänns. 

En förutsättning för beviljandet av konces-
sion är att den sökande är tillförlitlig, sak-
kunnig, solvent och oberoende. Koncession 
kan inte beviljas ett ämbetsverk, en inrättning 
eller en läroanstalt vars huvudman är staten, 
en kommun eller en samkommun.  

I 4 § i den för närvarande gällande besikt-
ningskoncessionslagen finns detaljerade be-
stämmelser om bedömningen av sökandens 
tillförlitlighet. Utgångspunkten har varit att 
alla de personer i företaget vilka inverkar på 
slutresultatet av en besiktning ska vara oför-
vitliga. Sådana personer är den som svarar 
för verksamheten, den som utför besiktning-
ar, i fråga om en sökande vars verksamhet 
bedrivs i bolagsform, en medlem eller sup-
pleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, 
verkställande direktören eller en person i nå-
gon annan dominerande ställning. I lagen 
räknas upp de straff som personerna i fråga 
åtminstone inte får ha dömts till.  

Den som söker koncession för fordonsbe-
siktning anses för närvarande vara sakkun-
nig, om för besiktningsstället har anmälts en 
behörig person som svarar för besiktnings-
verksamheten. Denne och den som utför be-
siktningar ska som grundutbildning ha avlagt 
minst examen i bilteknik vid en teknisk läro-
anstalt eller motsvarande lämplig examen på 
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teknikernivå. Numera utexamineras inte 
längre tekniker, vilket i praktiken innebär att 
kravet på grundutbildning i själva verket är 
examen på ingenjörsnivå. Som tilläggsut-
bildning förutsätts att den som svarar för be-
siktningsverksamheten ska ha sådan besik-
tarexamen, specialutbildning och fortbildning 
som motsvarar koncessionens omfattning och 
att den som utför besiktningar  ska ha sådan 
besiktarexamen, specialutbildning och fort-
bildning som motsvarar besiktningsuppgif-
terna. Besiktarexamen indelas i besiktarexa-
men för lätta fordon och besiktarexamen för 
tunga fordon. I trafikministeriets beslut om 
tilläggsutbildning för fordonsbesiktningsper-
sonal (201/1999) ingår mer detaljerade be-
stämmelser än i lagen om innehållet i besik-
tarexamen och den övriga utbildningen. 

Redan i samband med stiftandet av konces-
sionslagen från 1993 utgick man från att den 
som söker koncession ska vara oberoende. I 
detaljmotiveringen i regeringens proposition 
(RP 180/1993 rd) som gäller lagen konstate-
ras att fordonsbesiktningen är en verksamhet 
där kravet på ett fullständigt oberoende hos 
den som utövar verksamheten är särskilt vik-
tigt. Även i den gällande besiktningskonces-
sionslagen förutsätts att den som söker kon-
cession är oberoende. I 6 § i lagen föreskrivs 
om en bedömning av oberoende hos den som 
söker koncession. Den som söker koncession 
kan anses vara oberoende, om varken han el-
ler någon av hans anställda utövar eller står i 
kommersiellt, ekonomiskt eller något annat 
beroendeförhållande till den som bedriver i 
lagen nämnd verksamhet i anslutning till for-
don. Verksamhet av detta slag är tillverkning, 
import, handel, planering, marknadsföring, 
reparation eller service som gäller fordon 
samt delar eller tillbehör till fordon, skade-
granskning av fordon i anslutning till försäk-
ringsverksamhet och tillståndspliktig trafik. 
Anmärkningsvärt är dock att man för till-
ståndspliktig verksamhet enligt 6 § 3 mom. i 
lagen får hyra lokaler och anordningar av den 
som bedriver övrig verksamhet i anslutning 
till fordon. Ett besiktningsställe kan således 
för sin verksamhet hyra lokaler och anord-
ningar av exempelvis en bilverkstad, där for-
don besiktas.  

För närvarande finns det två slags konces-
sioner. Med stöd av en begränsad koncession 

utförs endast periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar. Med stöd av annan 
koncession ska alla besiktningsslag utföras. 
Endast några tiotals koncessioner för besikt-
ning är begränsade till periodiska besiktning-
ar och kontrollbesiktningar. I slutet av 2009 
uppgick antalet besiktningsställen för for-
donsbesiktningar till 298, varav 16 var filia-
ler. I slutet av maj 2010 uppgick antalet 
verksamma besiktningsställen inklusive filia-
ler till 328.  

I den gällande besiktningskoncessionslagen 
finns bestämmelser om sökandet och bevil-
jandet av koncession. Koncession för for-
donsbesiktning ska beviljas en sökande som 
uppfyller de föreskrivna kraven. Besikt-
ningsverksamheten kan inte inledas förrän 
Trafiksäkerhetsverket har inspekterat besikt-
ningslokalerna, besiktningsanordningarna 
och förbindelserna till fordonstrafiksregistret 
och konstaterat att koncessionshavarens per-
sonal är behörig och att omständigheterna i 
samband med verksamheten i övrigt fyller 
kraven på verksamhet i enlighet med konces-
sionen. Koncessionshavaren har således i 
praktiken beviljats ett separat tillstånd att in-
leda verksamheten.  

Utöver det faktiska kravet på oberoende 
som ställs på den som söker koncession för-
utsätts det också att koncessionshavaren ut-
övar sin besiktningsverksamhet opartiskt. 
Koncessionshavaren ska ordna sin verksam-
het så att andra omständigheter än bedöm-
ning av fordonets skick och av hur det i öv-
rigt stämmer överens med gällande bestäm-
melser inte kan inverka på slutresultatet av 
besiktningen. Koncessionshavaren är också 
skyldig att i enlighet med koncessionen utfö-
ra alla besiktningar. Besiktningar av fordon 
ska utföras oberoende av fordonets modell, 
märke samt tidpunkten för ibruktagande och 
andra motsvarande omständigheter. 

Vid besiktningen är det fråga om en i 124 § 
i grundlagen avsedd offentlig förvaltnings-
uppgift som även innefattar utövande av of-
fentlig makt. Den som utför besiktningen 
godkänner eller underkänner ett fordon vid 
besiktningen. Denne får också avbryta en be-
siktning i de fall som avses i bestämmelser-
na. Den som utför besiktningen kan även be-
stämma att ett fordon ges körförbud. Efter-
som det är fråga om en offentlig förvalt-
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ningsuppgift ska bestämmelserna om god 
förvaltning tillämpas vid fullgörande av den. 
I 14 § i den gällande lagen föreskrivs uttryck-
ligen att innehavare av koncession för be-
siktning vid fullgörandet av besiktningsupp-
gifterna ska tillämpa förvaltningslagen 
(434/2003) och lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
besiktningsverksamheten. Verket utövar till-
syn över besiktningsverksamheten genom att 
besöka besiktningsställen, granska uppgifter 
som har lagrats i fordonstrafikregistret, hand-
lingar och statistiska uppgifter från besikt-
ningsställena om fel och delta i tekniska väg-
kontroller av fordon. På tillsynen inverkar 
även kontakter som tas av medborgare och 
övriga myndigheter. Verket företar årligen  
150 inspektionsbesök till besiktningsställena. 
Inspektionerna fördelas enligt behov på in-
lednings- och förhandsinspektioner och till-
synsinspektioner. Vid dessa strävar man efter 
att utreda om verksamhetssätten på verksam-
hetsstället och kvaliteten på besiktningsverk-
samheten motsvarar de krav som ställs i be-
stämmelserna och anvisningarna om besikt-
ning. Målet är att tiden mellan tillsynsinspek-
tionerna inte blir längre än två år.  

Genom den gällande besiktningskonces-
sionslagen ges innehavare av koncession för 
besiktning rätt att inrätta filialer som sköts 
från det ordinarie besiktningsstället. Vid fi-
lialer av detta slag besiktas endast lätta for-
don med en totalmassa på högst 3,5 ton. En 
förutsättning för att få inrätta en filial är att 
utbudet av besiktningstjänster i regionen an-
nars vore bristfälligt.  

Enligt den gällande besiktningskonces-
sionslagen kan Trafiksäkerhetsverket ge be-
siktningsstället en anmärkning eller en var-
ning eller återkalla en koncession för en be-
stämd tid eller helt om på besiktningsstället 
observeras de brister eller försummelser som 
avses i lagen eller om koncessionshavaren 
inte längre uppfyller förutsättningarna för 
beviljande av koncession. År 2009 gav Tra-
fiksäkerhetsverket 29 anmärkningar och nio 
skriftliga varningar till besiktningsställen. 
Samma år återkallades koncessionen för ett 
verksamhetsställe för en bestämd tid. Ingen 
koncession har återkallats helt och hållet. 

I den gällande besiktningskoncessionslagen 
finns centrala bestämmelser om arrangörerna 
av den tilläggsutbildning som förutsätts i be-
siktningsverksamheten. Trafiksäkerhetsver-
ket beviljar rätt att ge tilläggsutbildning. Ut-
bildningsrätt beviljas på viss tid en sam-
manslutning som har tillräckliga förutsätt-
ningar att ge utbildning och som har en an-
svarig för utbildningsverksamheten. Även 
rätten att ge utbildning kan återkallas på be-
stämd tid eller helt, om den som innehar rät-
ten att ge utbildning inte längre har förutsätt-
ningar att ge utbildning eller om utbildningen 
inte har skötts på behörigt sätt. 

Den tilläggsutbildning som förutsätts av 
dem som utför besiktningar ges i huvudsak 
av besiktningsbranschen själv. Utbildning 
har dock i någon mån även getts av andra in-
stanser såsom Ammattienedistämislaitos 
AEL. Rätt att ge utbildning har beviljats fem 
sammanslutningar. Ingen rätt att ge utbild-
ning har återkallats. 
 
Enskilt godkännande av fordon  

I slutet av april 2009 trädde bestämmelser-
na om enskilt godkännande av fordon i kraft. 
Bestämmelserna finns i 5 c kap. i fordonsla-
gen och 2 b i godkännandeförordningen. En-
skilt godkännande av fordon kan beviljas nya 
bilar (kategori M och N) och släpvagnar (ka-
tegori O) vilka säljs för användning i vägtra-
fik eller registreras första gången. Med vissa 
undantag är en förutsättning för ett enskilt 
godkännande att fordonet inte har typgod-
känts. Till skillnad från förfarandet vid typ-
godkännande av fordon ska vid enskilt god-
kännande varje fordon godkännas separat.  

I princip ska ett fordon som beviljas enskilt 
godkännande till sina miljö- och trafiksäker-
hetsegenskaper uppfylla de krav som gäller 
för typgodkännande inom Europeiska unio-
nen. 

Fordonets tillverkare eller ägare eller, för 
deras räkning, en person som är stadigvaran-
de bosatt inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet ska ansöka om enskilt god-
kännande. Vid enskilt godkännande kontrol-
leras fordonets identifieringsuppgifter och 
övriga uppgifter som behövs för registrering-
en. Dessutom kontrolleras om fordonet till 
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sin konstruktion, sina mått och sin utrustning 
stämmer överens med bestämmelserna.  

Ett intyg över enskilt godkännande är i re-
gel giltigt tre månader.  

Efter att bestämmelserna om enskilt god-
kännande trädde i kraft i Finland  har  enskilt 
godkännande beviljats för 13 282 fordon 
fram till utgången av april 2010. Det beräk-
nas att antalet enskilda godkännanden på års-
nivå uppgår till 11 000—14 000.  
 
Beviljare av enskilt godkännande 

I lagen om ordnande av enskilt godkännan-
de av fordon (227/2009), nedan den nuva-
rande lagen om enskilt godkännande, före-
skrivs om beviljare av enskilt godkännande. 
Eftersom lagen inte träder i kraft förrän den 1 
januari 2011 har det utfärdats en lag om tem-
porärt ordnande av enskilt godkännande av 
fordon (228/2009), nedan den temporära la-
gen om enskilt godkännande. Den temporära 
lagen är nödvändig därför att Trafiksäker-
hetsverket då har tid att med tjänsteproducen-
terna ingå behövliga avtal för ordnandet av 
uppgifterna i anslutning till enskilda godkän-
nanden.  

Vid beviljandet av enskilda godkännanden 
är det fråga om en i 124 § i grundlagen av-
sedd offentlig förvaltningsuppgift och därför 
regleras överlåtandet av uppgifterna i anslut-
ning till enskilt godkännande till privata i lag.  

Enligt den nuvarande lagen om enskilt 
godkännande svarar Trafiksäkerhetsverket 
för enskilda godkännanden av fordon i Fin-
land. Själv beviljar det dock inte enskilda 
godkännanden. Verket upphandlar nödvändi-
ga tjänster för beviljandet av enskilda god-
kännanden genom att ingå avtal med tjänste-
producenter om tillhandahållandet av tjäns-
terna i fråga. 

Enligt den nuvarande lagen om enskilt 
godkännande ska en beviljare av enskilt god-
kännande vara tillförlitlig, oberoende och 
solvent. De detaljerade krav som gäller dessa 
motsvarar nästan helt de krav som ställs på 
den som söker koncession för besiktning av 
fordon. I fråga om krav på yrkesskicklighet 
hos den som beviljar enskilda godkännanden 
hänvisas till de krav på yrkesskicklighet som 
gäller för personer som utför registreringsbe-
siktningar. Vid bedömningen av om en bevil-

jare av enskilt godkännande uppfyller de fö-
reskrivna kraven ska det intyg som Mättek-
nikcentralen eller någon annan motsvarande 
inrättning har gett beaktas. 

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över beviljandet av enskilda godkännanden i 
Finland. Ämbetsverket kan vid tillsynen anli-
ta Mätteknikcentralen eller någon annan 
motsvarande inrättning. För att utöva tillsy-
nen kan ämbetsverket utföra inspektioner i de 
lokaler som den som beviljar enskilt godkän-
nande har och få olika uppgifter av bevilja-
ren.  

För enskilt godkännande tas ut en avgift för 
Trafiksäkerhetsverket som i sin tur betalar en 
ersättning för tjänsten till beviljaren av en-
skilt godkännande.  

Rättelse av ett beslut om enskilt godkän-
nande kan yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. 

Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal 
som det har ingått med en beviljare av enskilt 
godkännande. Om förutsättningarna för ett 
hävande föreskrivs i 12 § i den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande. 

Eftersom den nuvarande lagen om enskilt 
godkännande förmodligen träder i kraft vid 
ingången av 2011, utfärdades på samma gång 
den temporära lagen om enskilt godkännan-
de, vilken trädde i kraft den 29 april 2009. 
Lagen är i kraft till slutet av 2010.  

Enligt 4 § i den temporära lagen om enskilt 
godkännande ska besiktningsställen som en-
ligt den gällande besiktningskoncessionsla-
gen och bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den är berättigade att utföra registre-
ringsbesiktningar utföra enskilda godkän-
nanden. Även den som beviljar enskilt god-
kännande ska ha den yrkesskicklighet och 
övriga sakkunskap som krävs av den som är 
berättigad att utföra registreringsbesiktning-
ar. 

Rättelse av ett beslut om enskilt godkän-
nande vilket har fattats under den tid som den 
temporära lagen om enskilt godkännande är i 
kraft kan yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. 

I början av oktober avlät regeringen en 
proposition till riksdagen enligt vilken den 
nuvarande lagen om enskilt godkännande fö-
reslås träda i kraft två år senare och giltig-
hetstiden för lagen om temporärt ordnande av 
enskilt godkännande av fordon bli förlängd 
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på motsvarande sätt med två år till utgången 
av 2012. 
 
Avgift för besiktningsverksamhet 

Enligt 24 a § i den gällande besiktnings-
koncessionslagen tar Trafiksäkerhetsverket 
hos innehavare av koncession för besiktning 
ut en fast avgift för besiktningsverksamheten 
för varje utförd besiktning av ett fordon. Av-
giften ska sammanlagt motsvara de total-
kostnader som Trafiksäkerhetsverket har till 
följd av utvecklande av besiktningsverksam-
heten och dess stödfunktioner, tillsynen över 
besiktningsverksamheten, förande av ett re-
gister över fordon för koncessionshavarnas 
besiktningsuppgifter, uppgifter i anslutning 
till tekniska vägkontroller och sådana kost-
nader för kontrollbesiktningar som Trafiksä-
kerhetsverket ska ersätta. 

Bestämmelser om storleken på avgiften för 
besiktningsverksamheten finns i kommunika-
tionsministeriets förordning om Trafiksäker-
hetsverkets avgiftsbelagda prestationer 
(1696/2009). År 2010 uppgår avgiften för 
besiktningsverksamhet till 2,10 euro för varje 
besiktning som utförts månaden innan. År 
2009 fick Fordonsförvaltningscentralen in ca 
4,74 miljoner euro i avgifter för besiktnings-
verksamhet. Då uppgick avgiften för besikt-
ningsverksamhet till 1,50 euro. Avgiften 
uppvisade ett underskott.  
 
1.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

Vid en internationell jämförelse kan det 
konstateras att Finland har varit en föregång-
are i fråga om utförandet av besiktningar och 
privatiseringen av besiktningsmarknaden. 
Finland var en av de första länderna i världen 
vilka införde besiktningar av fordon.  

I de stater som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet är besiktningen i 
stor utsträckning överensstämmande till följd 
av unionens lagstiftning. 
 
Den internationella utvecklingen 

I Sverige motsvarade marknadsstrukturen 
ända fram till den 30 juni 2010 situationen i 

Finland före privatiseringen som ägde rum 
1994. Den lokala besiktningsmyndigheten i 
Sverige, Bilprovningen, har haft monopol på 
besiktningsverkverksamheten ända fram till 
den 30 juni 2010. När Bilprovningen hade 
monopol på besiktningsverksamheten var 
tillgången till besiktningstjänster i Sverige 
sämre än i Finland. Antalet bilar per besikt-
ningsställe uppgick till 24 000. I Finland 
uppgår antalet bilar per besiktningsställe till 
9 700. Avgiften för en periodisk besiktning 
av en personbil uppgick till 300 svenska kro-
nor innan Bilprovningens monopol upphör-
de. 

För en omreglering av marknaden utfärda-
des i Sverige den 1 oktober 2009 en lagänd-
ringsproposition som gällde besiktningsverk-
samhet (RP 2009/10:32). De nya bestämmel-
serna som godkändes på grundval av propo-
sitionen trädde i kraft den 1 juli 2010.  

Genom lagändringen som gäller besikt-
ningsverksamheten öppnas besiktningsverk-
samheten i Sverige för konkurrens den 1 juli 
2010. Genom lagändringen bedrivs besikt-
ningsverksamhet utan koncession i egentlig 
mening. Det förutsätts dock att verksamhets-
idkaren skaffar ackreditering för besiktnings-
verksamhet och ingår ett avtal med en myn-
dighet om användningen av ett informations-
system. Ackrediteringen som berättigar till 
att utföra besiktningar kan sökas antingen se-
parat för besiktning av lätta fordon, besikt-
ning av tunga fordon, besiktning av 
motordrivna arbetsmaskiner eller för en öns-
kad kombination av dessa. Den som bedriver 
besiktningsverksamhet ska erbjuda alla be-
siktningar (periodiska besiktningar, registre-
ringsbesiktningar och ändringsbesiktningar) 
för den fordonsgrupp för vilken denne har 
meddelats ackreditering.  

På den som bedriver besiktningsverksam-
het ställs krav på oberoende i förhållande till 
handel med och import, tillverkning eller 
marknadsföring av fordon som hör till den 
fordonsgrupp för vilken denne har meddelats 
ackreditering eller delar eller tillbehör till så-
dana fordon. Besiktningsaktören ska också 
vara oberoende i förhållande till reparation 
eller service av fordon som hör till den for-
donsgrupp för vilken denne har meddelats 
ackreditering, yrkesmässig trafik som kräver 
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trafiktillstånd och uthyrningsrörelse som krä-
ver tillstånd. 

I Sverige krävs inte att besiktningsställena 
har en provkörningsbana.  

Carspect, som hör till koncernen A-
Katsastus, har sommaren 2010 inlett besikt-
ningsverksamhet i Sverige. I september 2010 
meddelade Carspect på sin webbplats att pri-
set för kontrollbesiktning av en personbil är 
300 kronor, om man bokat tid för besiktning-
en. Utan tidsbokning var priset 350 kronor. 

I Norge infördes obligatoriska periodiska 
besiktningar 1989. Besiktningsmarknaden 
öppnades för konkurrens i början av 1990-
talet. Då slopades kraven på oberoende vilket 
ledde till att bilverkstäder fick tillstånd av ut-
föra besiktningar. För att säkra tillgänglighet 
i glesbygden tillåts bilverkstäder att utföra 
besiktning och reparation av fordon. Utbudet 
av besiktning ökade markant efter det att 
kravet på oberoende slopades. Verkstäderna 
är för närvarande de största aktörerna på 
marknaden. Andelen besiktningar utförda av 
bilverkstäder har ökat från 80 procent till 90 
procent under tidsperioden 1999—2006. Sta-
tens vägverk (Statens Vegvesen) upphörde 
att själv utföra periodiska besiktningar från 
och med den 1 juli 2009.  

I Norge råder fri prissättning och fri etable-
ringsrätt. Det finns dessutom många aktörer 
och hög nivå på tillgängligheten. Priserna på 
besiktning varierar kraftigt. En bidragande 
orsak till höga priser är antagligen att en be-
siktning i genomsnitt tar ca 45—60 minuter 
(mot 20—30 minuter i Sverige och Danmark 
och ca 20 minuter i Finland med tillhörande 
utsläppsmätningar). Det lägsta priset åter-
finns hos bilverkstäder om besiktning sker i 
samband med service.  

I Danmark öppnades besiktningsverksam-
heten för fri konkurrens i början av 2005. 
Omregleringen gällde alla fordons- och be-
siktningstyper. Det krävs dock att besikt-
ningsverksamheten ska vara oberoende. Ett 
företag som bedriver fordonsreparation kan 
inte utföra besiktningar av fordon. Före om-
regleringen utfördes besiktningar av bilar en-
dast av Statens Bilinspektion. Efter om-
regleringen ökade antalet besiktningsföretag 
snabbt till ca 100 företag och till ca 300 be-
siktningsställen under sommaren 2006. I 
Danmark krävs inte en ackreditering. Till-

stånd att bedriva fordonsbesiktning beviljas 
av Trafikstyrelsen (Færdsstyrelsen). 

Målet med fri konkurrens var att förbättra 
kundbetjäningen och tillgängligheten. På 
samma gång underlättades möjligheterna att 
komma in på marknaden markant. För att få 
besiktarexamen räcker det för en mekaniker 
att genomgå en tre veckor lång kurs. Dessut-
om slopade man kravet på körbana och sepa-
rerade besiktning av lätta fordon och tunga 
fordon samt erbjöd dem som utför besikt-
ningar en möjlighet att utöva verksamheten i 
verkstadslokaler. Till skillnad från markna-
den i de övriga nordiska länderna sattes ett 
pristak som var i kraft två år i syfte att upp-
rätthålla effektiviteten i verksamheten. 

Den snabba tillväxten orsakade en anmärk-
ningsvärd ändring av marknadsandelarna. 
Marknadsandelen för Applus, som tidigare 
hade monopol på verksamheten, sjönk till 30 
procent på tre år. För närvarande antar man 
att det finns en betydande överkapacitet på 
marknaden. Den leder till en kännbar reduk-
tion av antalet stationer och/eller till en lind-
rig höjning av priserna.  

År 2008 inledde danska statens revisions-
verk (Rigsrevisionen) en undersökning av 
den omreglering av besiktningsbranschen 
vilken genomfördes 2005. Undersökningen 
gäller tidsperioden 2005—2008. Avsikten 
med omregleringen av besiktningen var hög 
kvalitet, oförändrade eller lägre priser och 
ökad tillgänglighet. Enligt den rapport som 
statens revisionsverk gav uppfylldes förvänt-
ningarna avseende tillgänglighet eftersom an-
talet besiktningsstationer ökade och öppetti-
derna blev mera flexibla än tidigare. Enligt 
undersökningen inverkade reformen endast 
till en del på priserna och transportministeriet 
påvisade inte att förväntningarna på hög kva-
litet skulle ha uppfyllts. 

På grund av att antalet besiktningsstationer 
har ökat snabbt har den lokala tillsynsmyn-
digheten (Færdselstyrelsen) varit tvungen att 
öka sin egen personal från fyra inspektörer 
(2004) till 25 inspektörer (2007). I Danmark 
utövar en person tillsyn över tretton besikt-
ningsställen. Tillsynsbesöken har ökat från 
300 besök till 2 500 besök om året under 
tidsperioden 2005—2008. Statens revisions-
verk rekommenderade i sin rapport att till-
synsbesöken i allt större utsträckning bör in-
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riktas på s.k. riskföretag. I rapporten rekom-
menderades likaså att kontrollbesiktningarna 
av nyligen besiktade fordon bör öka.  

I Storbritannien infördes fordonsbesiktning 
1960. Där har man avreglerat besiktningen 
av lätta fordon så att den kan utföras på ser-
viceverkstäder. Det statliga verket VOSA 
(Vehicle and Operator Services Agency) age-
rar som tillsynsmyndighet. VOSA utför dock 
fortfarande själv periodiska besiktningar av 
tunga fordon och registreringsbesiktningar 
vid statens egna besiktningsställen. En förut-
sättning för att få tillstånd att utföra besikt-
ningar är ett gott anseende och en klanderfri 
finansiell ställning. Dessutom ska lokaler, ut-
rustning och personal uppfylla de krav som 
VOSA ställer.  

De som innehar tillstånd att utföra besikt-
ningar behöver inte vara oberoende utan be-
siktning kan utföras av bilverkstäder. Priset 
för besiktning av fordon regleras i lag.  

I Spanien baserar sig besiktningsverksam-
heten på ett regionalt koncessionssystem. 
Prisnivån och koncessionsvillkoren bestäms 
av en regional myndighet. En central myn-
dighet utfärdar bestämmelser om innehållet i 
besiktningar. 

År 2003 fattades ett beslut om en övergång 
från koncessionssystemet till ett system med 
fri etableringsrätt för s.k. auktoriserade sta-
tioner. Regionerna får dock behålla konces-
sionssystemet till dess att pågående avtal lö-
per ut. Före utgången av 2008 hade enbart 
Kastilien genomfört den fria etableringsrät-
ten. Övriga regioner avses göra det före ut-
gången av 2012.  

Systemet med auktoriserade stationer 
kommer att inkludera krav på var stationerna 
placeras. Det finns även möjlighet att inom 
systemet framöver kräva att stationerna ska 
besikta både tunga och lätta fordon.  

Priset på besiktningar är fast och har inte 
ändrats de senaste åren. Besiktningar sker vid 
ett fåtal, stora stationer. Underkännandegra-
den ligger på ca 20 procent. Lönsamheten i 
branschen är ytterst god.  

Tyskland har ett system där en licens ges ut 
för varje delstat och där den som beviljats li-
censen är skyldig att ge ut underlicenser till 
konkurrenter.  

Av dem som utför besiktningar krävs ut-
bildning på ingenjörsnivå och därutöver 6—8 
månaders utbildning.  

Tillgängligheten är mycket god då det 
ställs geografiska täckningskrav på licensin-
nehavarna. I Tyskland tillåts dock även s.k. 
ambulerande inspektörer vars verksamhet 
inte behöver vara knuten till en viss ort. Be-
siktningar som utförs vid verkstäder är såle-
des till en del tillåtna på så vis att självstän-
diga inspektörer kan rotera mellan verkstäder 
och depåer. 

Förutom i Storbritannien och Norge kan 
verkstäder utföra besiktningar även i Hol-
land. I Holland råder fri konkurrens, fri eta-
bleringsrätt i branschen och låga krav på ut-
bildningsnivå.  
 
EU-lagstiftningen 

För besiktning gäller vad som föreskrivs i 
parlamentets och rådets direktiv om provning 
av motorfordons och tillhörande släpfordons 
trafiksäkerhet 2009/40/EG, nedan provnings-
direktivet. Enligt det ska i varje medlemsstat 
i den staten registrerade motordrivna fordon 
med tillhörande släp- och påhängsvagnar ge-
nomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i 
enlighet med direktivet. I bilagorna till direk-
tivet anges de fordonskategorier som ska 
provas, trafiksäkerhetsprovningarnas perio-
dicitet och vilka komponenter som ska pro-
vas. Direktivet innehåller till stor del endast 
de minimikrav som gäller för besiktning. På 
så vis kan medlemsstaterna bl.a. förkorta ti-
den mellan två på varandra följande obligato-
riska provningar, öka antalet komponenter 
som ska provas i fordon, utsträcka kravet på 
periodisk provning till andra fordonskatego-
rier och föreskriva särskilda kompletterande 
provningar.  

Enligt artikel 2 i provningsdirektivet kan 
trafiksäkerhetsprovningarna utföras av med-
lemsstaten eller av ett offentligt organ som 
utsetts av staten för detta uppdrag eller av or-
gan eller institutioner, även i vederbörlig 
ordning auktoriserade privata sådana. Om det 
är fråga om privata organ eller institutioner, 
ska de direkt övervakas av staten. Om de in-
stitutioner som utsetts att handla trafiksäker-
hetsprovning samtidigt utför reparationer av 
fordon, ska medlemsstaterna särskilt kontrol-
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lera att objektivitet och en hög kvalitet på 
provningen upprätthålls. Direktivet innehål-
ler inga närmare bestämmelser om vilka krav 
som ska ställas på ett organ som utför trafik-
säkerhetsprovningarna.  

Om enskilt godkännande av fordon före-
skrivs i parlamentets och rådets direktiv om 
fastställande av en ram för godkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 
samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon 2007/46/EG, nedan ramdirektivet för 
bilar och släpvagnar. Bestämmelserna finns i 
kapitel X i direktivet. Enligt direktivet är den 
som beviljar ett enskilt godkännande myn-
dighet.  

Enligt ramdirektivet för bilar och släpvag-
nar avses med enskilt godkännande ett förfa-
rande genom vilket en medlemsstat intygar 
att ett enskilt fordon, oavsett om det är unikt 
eller inte, uppfyller de tillämpliga administra-
tiva bestämmelserna och tekniska kraven. 
Medlemsstaterna får enligt ramdirektivet för 
bilar och släpvagnar medge undantag för ett 
visst fordon från en eller flera av bestämmel-
serna i direktivet i fråga eller från en eller fle-
ra av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV 
eller bilaga XI till direktivet, förutsatt att 
medlemsstaten ställer alternativa krav. De 
innebär administrativa bestämmelser och 
tekniska krav som syftar till att säkerställa en 
trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå som 
motsvarar den nivå som anges i bestämmel-
serna i ovan nämnda bilaga IV eller bilaga 
XI.  

Medlemsstaten ska bevilja ett enskilt god-
kännande om fordonet överensstämmer med 
den beskrivning som bifogas ansökan och 
uppfyller gällande tekniska krav för det for-
donet. För beviljandet utfärdas ett enskilt 
godkännandeintyg. Godkännandet gäller en-
dast i den medlemsstat som beviljat godkän-
nandet. I direktivet finns särskilda bestäm-
melser om hur ett fordon som beviljats en-
skilt godkännande i en medlemsstat kan före-
läggas för godkännande i en annan medlems-
stat. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG om tjänster på den inre mark-
naden, nedan tjänstedirektivet, utfärdades 
den 12 december 2006. Tidsfristen för det 
nationella genomförandet av de ändringar 

som förutsätts i direktivet löpte ut den 28 de-
cember 2009.  

Med de bestämmelser som finns i tjänstedi-
rektivet strävar man efter att främja tjänstele-
verantörernas etableringsfrihet och den fria 
rörligheten för tjänster genom att avveckla 
tillståndsförfaranden och övriga hinder som 
gäller etableringen vilka kan hindra och för-
svåra tjänsteleverantörernas möjligheter att 
komma ut på marknaden i de övriga med-
lemsländerna. Syftet med tjänstedirektivet är 
dessutom att säkerställa en inre marknad för 
tjänsterna genom att undanröja de hinder som 
begränsar den, stärka rättigheterna hos dem 
som mottar tjänster, främja kvaliteten på 
tjänsterna och skapa ett fungerande administ-
rativt samarbete mellan medlemsstaterna. 

Tjänstedirektivet gäller prestationer för vil-
ka man vanligen får ersättning och vilka inte 
omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet 
för varor, kapital och personer. Direktivet 
gäller inte verksamhet som har samband med 
utövandet av offentlig makt enligt artikel 51 i 
fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt.  

Enligt artikel 9 i tjänstedirektivet får till-
stånd krävas för tillträde till och utövande av 
tjänsteverksamhet om tillståndsförfarandet 
inte diskriminerar tjänsteleverantören i fråga, 
behovet av ett tillståndsförfarande är motive-
rat av tvingande hänsyn till allmänintresset 
och det eftersträvade målet kan inte uppnås 
med en mindre begränsande åtgärd, i synner-
het därför att en efterhandskontroll skulle ske 
för sent för att få någon reell verkan. Med 
icke-diskriminering avses att kraven varken 
får vara direkt eller indirekt diskriminerande 
på grundval av nationalitet eller, i fråga om 
företag, var företaget har sitt säte. 

Enligt artikel 10.4 i tjänstedirektivet ska 
tillståndet ge tjänsteleverantören rätt att få 
tillträde till eller utöva tjänsteverksamhet på 
hela landets territorium, t.ex. genom att upp-
rätta agenturer, dotterbolag, filialer eller kon-
tor, utom då det av tvingande hänsyn till all-
mänintresset är motiverat att utfärda ett sär-
skilt tillstånd för varje etablering eller be-
gränsa tillståndet till en viss del av territoriet.  

Enligt artikel 11.1 i tjänstedirektivet får 
tillståndet inte vara tidsbegränsat, utom i de 
fall då tillståndet förnyas automatiskt eller 
omfattas endast av villkoret att kraven ska 
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vara fortsatt uppfyllda eller antalet tillgängli-
ga tillstånd är begränsat av tvingande hänsyn 
till allmänintresset, eller en begränsad varak-
tighet är motiverad av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.  

Enligt artikel 25.1 ska medlemsstaterna sä-
kerställa att tjänsteleverantörer inte åläggs 
krav som innebär att de endast får utöva en 
viss angiven verksamhet eller som inskränker 
möjligheten att utöva flera verksamheter 
gemensamt eller i partnerskap. Krav får 
emellertid ställas på följande typer av tjänste-
leverantörer: a) reglerade yrken, i de fall då 
det är motiverat för att se till att reglerna för 
yrkesetik och uppförande, vilka varierar be-
roende på de enskilda yrkenas särdrag, följs 
och då det är nödvändigt för att säkerställa 
deras oberoende och opartiskhet; b) leveran-
törer av tjänster såsom certifiering, ackredite-
ring, teknisk kontroll, testning eller försök, 
om det är motiverat för att garantera deras 
oberoende och opartiskhet. I artikel 25.2 sägs 
att om verksamheter på flera olika områden 
mellan de tjänsteleverantörer som avses i 
punkterna 1 a och 1 b är tillåtna ska med-
lemsstaterna säkerställa att intressekonflikter 
och oförenligheter mellan vissa verksamheter 
förhindras, det oberoende och den opartisk-
het som krävs för vissa verksamheter garan-
teras och reglerna för yrkesetik och upp-
förande för olika verksamheter är förenliga 
sinsemellan, särskilt i fråga om yrkesrelate-
rad tystnadsplikt.  
 
1.3 Bedömning av nuläget 

Allmänt 

Med stöd av koncessionslagen från 1993 
öppnades besiktningsmarknaden i Finland 
gradvis för konkurrens från början av 1994. I 
anslutning till detta upphörde myndighetsre-
gleringen av priset för besiktningar.  

Efter att besiktningsmarknaden öppnades 
för konkurrens har antalet besiktningsställen 
nästan fyrdubblats. År 1993 uppgick antalet 
ordinarie besiktningsställen till 77 medan de i 
slutet av 2009 uppgick till 282. Antalet inom 
branschen verksamma företag uppgick i slu-
tet av maj 2010 till närmare 50. 

Det ökade antalet nya stationer har i någon 
mån förändrat marknadsdynamiken inom 

branschen. Marknadsandelen för det tidigare 
statsägda bolaget A-Katsastus Oy uppgår 
dock för närvarande till ca 50 procent. Ande-
len för bolaget K1 Katsastajat Oy uppgår till 
cirka en femtedel och den sammanlagda an-
delen för de övriga företagen uppgår till cirka 
en fjärdedel av marknaden. 

Verksamheten för besiktning av fordon ba-
serar sig på de krav som ställs i lagstiftning-
en. Ur ett företags synvinkel innebär detta att 
den totala marknaden för besiktningar är 
noga fastslagen och på dess storlek inverkar 
närmast endast ändringar av bilbeståndet och 
lagstiftningen. Besiktningen som produkt är 
bestämd i lag. Det här betyder att en besikt-
ning som produkt är likadan oberoende av 
besiktningsstället. Produktutvecklingen för 
besiktningsföretagen är därmed i stor ut-
sträckning koncentrerad på att öka effektivi-
teten i processerna och utveckla kundbetjä-
ningen. Kundbetjäningen har utvecklats ge-
nom att besiktningsstationer exempelvis pla-
cerats så nära kunderna som möjligt. När 
man inom ett flertal andra branscher har sökt 
effektivitet genom att centralisera verksam-
hetsformerna har utvecklingen inom besikt-
ningsbranschen varit den motsatta.  

På samma gång som besiktningen öppna-
des för konkurrens ordnades tillsyn över be-
siktningsverksamheten. Tillsynen utövas av 
Trafiksäkerhetsverket. Företagen inom bran-
schen är positivt inställda till tillsynen och 
anser att det är viktigt med en kvalitetsut-
veckling. Kvaliteten på besiktningarna har 
även på ett påtagligt sätt utvecklats i en posi-
tiv riktning under de senaste åren. På samma 
gång har andelen tekniska fel som den primä-
ra orsaken till olycksfall med dödlig utgång 
hållits kvar på en låg nivå. 
 
Tjänster och tillgången till dem 

Ur kundernas synvinkel är det viktigt att en 
obligatorisk besiktning kan skötas utan en 
orimligt lång körsträcka och till rimlig kost-
nad. Enligt konsumentundersökningar är be-
siktningsställets läge, flexibla tjänster och 
tillförlitlighet viktigare än besiktningens pris.  

Tack vare konkurrensen har besiktningssta-
tionernas placering förbättrats med tanke på 
kunderna. Ändringen har gagnat konsumen-
terna på så vis att det relativa antalet besikt-
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ningar har minskat per besiktningsställe och 
anställd. De faktorer som inverkar på kon-
sumenternas val av besiktningsställe, d.v.s. 
tillgänglighet och betjäning, har således för-
bättrats. För närvarande finns det tillgång till 
besiktningstjänster på ett flertal orter inte 
bara på vardagskvällar utan också på lörda-
gar. Ett flertal företag använder sig av ett 
tidsbeställningssystem som fungerar via in-
ternet och vissa företag sänder kallelser till 
besiktning per brev. Dessutom tillhandahåller 
merparten av besiktningsföretagen besikt-
ningstjänster även utan en på förhand bokad 
tid. På grund av konkurrenssituationen har 
företagen inom branschen på ett påtagligt sätt 
satsat på kurser i kundbetjäning för de an-
ställda. Kundbelåtenheten avseende besikt-
ningen har i allmänhet förbättrats avsevärt 
från nivån före 1994.  

Trots att antalet besiktningsställen har ökat 
har det ständigt varit en utmaning att säker-
ställa skäliga besiktningstjänster i hela lan-
det. Besiktningsställena har koncentrerats till 
de största boendecentrumen. På annat håll 
ligger verksamhetsställena på långt avstånd 
från varandra vilket innebär att där saknas 
konkurrens. Bristen på konkurrens har i sin 
tur i ett flertal fall lett till högre besiktnings-
priser än i snitt. 
 
Besiktningskoncessionens omfattning  

Enligt den gällande besiktningskonces-
sionslagen kan koncession beviljas antingen 
begränsad till periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar eller för alla besikt-
ningsslag. Den koncession som beviljas för 
enbart periodiska besiktningar och kontroll-
besiktningar berättigar och förpliktar till att 
utföra periodiska besiktningar och kontroll-
besiktningar av såväl tunga som lätta fordon. 
I praktiken innebär det här att ett företag till 
och med för att få en begränsad koncession 
ska ha tillgång till besiktningslokaler för 
både tunga och lätta fordon. Det här kravet 
begränsar antalet potentiella affärsverksam-
hetsställen eftersom besiktning av tunga for-
don kräver rikligt med utrymme både utom- 
och inomhus. Eftersom antalet besiktningar 
som utförs på lätta fordon är flerdubbelt stör-
re än antalet besiktningar som utförs på tunga 
fordon subventionerar besiktningarna av lätta 

fordon i själva verket besiktningarna som ut-
förs på tunga fordon.  

Lokaler för besiktning av fordon kan trots 
bestämmelserna om oberoende i besiktnings-
koncessionslagen hyras vid en verkstad. En-
ligt 11 § i lagen ska separata lokaler för be-
siktning av lätta och tunga fordon vara be-
lägna nära varandra så att den som svarar för 
besiktningsverksamheten har en faktisk möj-
lighet att svara för besiktningsverksamheten 
vid besiktningsstället. I motiveringen till la-
gen nämns att lokalerna kan vara belägna på 
högst 10 kilometers avstånd från varandra 
och körsträckan från den ena lokalen till den 
andra får räcka högst 15 minuter.  

I praktiken är det relativt enkelt att få tag 
på besiktningslokaler för besiktning av lätta 
fordon. Besiktningen av tunga fordon kräver 
dock rikligt med utrymme både utom- och 
inomhus. Det här innebär att det i ett flertal 
fall har visat sig vara problematiskt att anvisa 
lokaler som behövs för besiktning av tunga 
fordon. Det här begränsar å sin sida antalet 
potentiella affärsverksamhetsställen. Dessut-
om förutsätter besiktningar av tunga fordon 
relativt stora investeringar i anordningar. En 
investering i en linje för besiktning av tunga 
fordon är dyrare i jämförelse med den som 
besiktningar av lätta fordon förutsätter. Anta-
let besiktningar är dock påtagligt lägre. Det 
här ökar kostnaderna för besiktningsverk-
samheten. 
 
Oberoende  

Enligt den gällande lagen om besiktnings-
koncession förutsätts ett strikt oberoende av 
den som söker koncession för besiktning. 
Lokaler för besiktning av fordon och anord-
ningar för besiktning kan dock trots bestäm-
melserna om oberoende hyras vid en verk-
stad vilket kännbart försvagar det för övrigt 
strikta oberoendet för ett besiktningsställe. 
Det är redan för närvarande vanligt att loka-
ler och anordningar som behövs framför allt 
för besiktning av tunga fordon hyrs vid verk-
städer. Då både repareras och besiktas fordo-
net i själva verket på samma verksamhets-
ställe trots att aktörerna är skilda företag.  
 
Krav på utbildning för den som utför besikt-
ning 
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För den personal som utför besiktningar 
gäller stränga krav på utbildning genom vilka 
man kan säkerställa att verksamheten är hög-
klassig. Enligt den gällande besiktningskon-
cessionslagen ska den som utför besiktningar 
som grundutbildning ha avlagt minst examen 
vid biltekniska studielinjen vid en teknisk lä-
roanstalt eller motsvarande lämplig examen 
på teknikernivå. Som tilläggsutbildning för-
utsätts sådan besiktarexamen och specialut-
bildning som motsvarar besiktningsuppgif-
terna samt periodiskt återkommande fort-
bildning. 

Kraven på grundutbildning hos dem som 
utför besiktning är i Finland, liksom även i 
Tyskland, avseende kravnivån de högsta i 
Europa. Kravet på utbildning förvärrar möj-
ligheterna för nya arbetstagare och företag att 
komma in i branschen.  

Eftersom teknikerutbildningen upphörde i 
mitten av föregående decennium är en ingen-
jörsutbildning för närvarande i praktiken mi-
nimikravet för att få utföra besiktningsupp-
gifter. Inom besiktningsbranschen har regio-
nerna under de senaste åren rentav haft brist 
på arbetskraft. Man har även haft brist på 
personer som svarar för verksamheten och 
som har tillräcklig arbetserfarenhet. Den för-
svagade ekonomiska situationen har emeller-
tid förbättrat tillgången till arbetskraft. Den 
förbättrade ekonomiska situationen och pen-
sionsavgången under de närmaste åren för-
väntas dock återigen förändra situationen. 
 
Besiktningsmarknaden i Finland 

Ett särdrag hos besiktningsmarknaden i 
Finland är den centrala roll som staten och 
lagstiftningen spelar avseende skapandet av 
marknaden och dess funktionsduglighet. Bil-
ägarna är skyldiga att föra sin bil till besikt-
ning med jämna mellanrum och besiktnings-
affärsverksamheten regleras noggrant.  

För fordonen har slagits fast ett besikt-
ningsintervall enligt bl.a. fordonskategori. 
Som exempel kan nämnas att besiktningscy-
keln för en personbil bestäms utifrån bilens 
ålder: på en ny bil ska besiktning utföras för-
sta gången tre år efter att fordonet togs i 
bruk, följande besiktning är två år därefter 
och därefter utförs besiktningar årligen. På 

lätta, bromsförsedda släpvagnar ska däremot 
utföras besiktning vartannat år.   

I Finland utförs drygt tre miljoner besikt-
ningar om året. Av dem är 85 procent besikt-
ningar som utförs på personbilar, 10 procent 
besiktningar som utförs på paketbilar och 
resten är besiktningar som utförs närmast på 
tunga fordon och lätta släpvagnar. Eftersom 
omfattningen av bilbeståndet i Finland är rätt 
så stabiliserad har även antalet besiktningar 
hållits kvar på nästan samma nivå. Antalet 
besiktningar har dock årligen ökat i någon 
mån.  
 
Verksamhetsmodellen för ett besiktningsstäl-
le 

Fordonsförvaltningscentralen lät på begä-
ran av kommunikationsministeriet företaget 
McKinsey & Company göra en utredning om 
den ökade konkurrensen inom besiktnings-
branschen (Fordonsfövaltningscentralen Ut-
redningar, Nr 2/2008: Selvitys katsastusalan 
kilpailun lisäämisestä (Utredning om den 
ökade konkurrensen inom besiktningsbran-
schen)), nedan McKinseys & Companys för-
sta utredning. Utredningen publicerades i 
september 2008. 

På besiktningsaffärsverksamheten inverkar 
i hög grad besiktningsställets användnings-
grad och prisnivå eftersom andelen rörliga 
kostnader är ringa. Investeringarna för ett 
nytt besiktningsställe är beroende av om ak-
tören har egna eller hyrda lokaler. Enligt 
McKinseys & Companys första utredning 
kostar uppförandet av ett verksamhetsställe 
av nuvarande slag med två linjer för besikt-
ning av lätta fordon och en linje för besikt-
ning av tunga fordon, med undantag av byg-
gandet av lokalerna, ca 350 000—420 000 
euro. Av beloppet orsakas 100 000—120 000 
euro av linjerna för lätta fordon och 70 000—
80 000 euro för linjen för tunga fordon. De 
resterande investeringarna består av kostna-
derna för installering av anordningar och 
ändrings- och renoveringskostnader i loka-
lerna.   

Ett vanligt besiktningsställe i Finland har 
en omsättning på ca 400 000—600 000 euro 
och en användningsgrad på 40—50 procent. 
Största delen av omsättningen fås från perio-
diska besiktningar som utförs på lätta fordon. 
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Antalet besiktningar som utförs på tunga for-
don uppgår till endast cirka sex procent av 
alla besiktningar som utförs på ett besikt-
ningsställe trots de stora investeringskostna-
derna för besiktningsstället.  

Merparten av utgifterna för verksamheten 
består av personalkostnader som uppgår till i 
snitt ca 43 procent av omsättningen för be-
siktningsstället. Personalkostnaderna varierar 
något beroende på variationerna i antalet be-
siktningar. Det ska dock finnas personal på 
stationerna även under de tider då det är lug-
nare eftersom merparten av kunderna numera 
kommer till besiktning utan en på förhand 
bokad tid. Avskrivningarna som investering-
arna ger upphov till uppgår till ca 4—5 pro-
cent av omsättningen. Lokalerna är ofta hy-
reslokaler och kostnaderna för dem uppgår 
till ca 6—10 av omsättningen.  
 
Utvecklingen av priserna för periodisk be-
siktning 

Enligt McKinseys & Companys första ut-
redning kan i fråga om utvecklingen av pri-
serna för besiktning urskiljas tre olika faser: 
1994—2002, 2002—2004 och 2004—2008. 
Efter att marknaden öppnades steg priserna 
för besiktning med en relativt jämn årstakt på 
ca 7 procent från 1994 till 2002. Under 
2002—2004 uppgick den genomsnittliga 
prisstegringen till 17 procent om året. Under 
den här tiden skedde det också betydande 
förändringar i strukturerna och kraven för 
branschen. Efter 2004 avmattades prissteg-
ringen och ökningen avtog återigen till 7 
procent om året.  

Vid en granskning av kostnadsökningen 
under 1994—2008 har indexet för de totala 
kostnaderna stigit med ca 3,6 procent om året 
medan prisindexet för besiktningarna har sti-
git med 8,0 procent. Förändringen var sär-
skilt stor under 2002—2004 då priset steg 
med 17 procent om året. Den årliga ökningen 
av de totala kostnaderna uppgick dock till 
endast 7,2 procent.  

Prisutvecklingen under 1994—2008 kan 
förklaras med ökade kostnadsfaktorer och 
förbättrad tillgänglighet. Höjningen av priset 
för besiktning från 17 euro till 41 euro kan 
förklaras med de ökade löne-, lokal- och an-
ordningskostnaderna, höjningen av avgiften 

för besiktningsverksamhet, de nya invester-
ingarna i anordningar och mervärdesskatten. 
Tillgängligheten har påtagligt förbättrats (an-
talet besiktningar per anställd, d.v.s. sänk-
ning av användningsgraden, vilken även be-
aktar att den tid som en besiktning tar har 
förlängts) under tidsperioden i fråga. Detta 
kan förklara prisstegringen från 41 euro till 
47 euro. Vid en granskning av de här fakto-
rerna uppgår den höjning som inte går att 
förklara till endast cirka en euro. Utöver de 
här ska man även beakta de nya OBD- och 
avgasmätningarna och den beräknade lön-
samhetsnivån för dem. Via den inverkar de 
markant på den vinst som företagen gör.  

När prisutvecklingen betraktas under en 
kortare tidsperiod, d.v.s. 2002—2008, kan 
den enligt McKinseys & Companys första ut-
redning inte längre förklaras med ökade 
kostnader och förbättrad tillgänglighet. En-
ligt bedömningarna kan av den höjning på 20 
euro som skett under tidsperioden endast ca 
13 euro förklaras med exempelvis lönekost-
nader och kostnader för anordningar och höjd 
skatt. Den resterande prishöjningen på 7 euro 
orsakas av övriga faktorer. I detta fall är det 
mest sannolikt att priserna har höjts för att 
förbättra affärsverksamhetens lönsamhet.  

Under 1994—2002 steg kostnaderna såle-
des snabbare än priserna medan priserna un-
der 2002—2008 steg påtagligt snabbare än 
kostnaderna.  

Förutom det höjda priset på en periodisk 
besiktning har i besiktningskraven även ta-
gits med avgas- och OBD-mätningarna. De 
totala besiktningskostnaderna för en ny bil 
har således höjts på så vis att då priset för en 
besiktning uppgick till 22 euro 1994 (17 euro 
periodisk besiktning och 5 euro avgasmät-
ning) uppgick det till 78 euro 2008. 

Avgasmätningen var obligatorisk redan 
1994, och den utförs på ottomotordrivna bilar 
som tagits i bruk 1978 eller därefter och på 
dieselmotordrivna bilar som har tagits i bruk 
1980 eller därefter. Priset för avgasmätning-
en har stigit. Det uppgick till 5 euro 1994 och 
uppgår för närvarande i snitt till 17 euro (år-
lig höjning 9,1 procent). Enligt företagarna 
inom branschen har kostnaden för invester-
ingar i anordningar under motsvarande tids-
period stigit med enbart 1,3 procent om året. 
OBD-mätningen blev obligatorisk 2004 för 
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bilar som har tagits i bruk 2001 och därefter. 
Det genomsnittliga priset för en OBD-
mätning uppgår i Finland till ca 13 euro, 
kostnaderna för anordningen uppgår dock till 
mindre än en euro per besiktning.  

McKinsey & Company gjorde på begäran 
av Fordonsförvaltningscentralen ytterligare 
en utredning om situationen 2009 (Fordons-
fövaltningscentralen Utredningar, Nr 8/2009: 
Katsastusalan markkinatilanteen kehityksen 
tilannekatsaus vuodelta 2009 (Lägesrapport 
om utvecklingen av marknadsläget inom be-
siktningsbranschen 2009)), nedan McKinseys 
& Companys andra utredning. 

Enligt McKinseys & Companys andra ut-
redning har det genomsnittliga totalpriset för 
en besiktning av en lätt bensinbil fortsatt att 
stiga från 78 euro 2008 till 83 euro trots att 
nya besiktningsställen har inrättats. I utred-
ningen avses med totalpris det pris som fås 
när man till det ordinarie priset för en perio-
disk besiktning sätter priset för en avgas- och 
OBD-mätning. Prishöjningen förklaras med 
de höjda priserna för avgas- och OBD-
mätningarna. Priserna har höjts med i snitt 5 
procent (5 euro), medan priset för en perio-
disk besiktning i snitt har hållits stabilt. Den 
hårdnande regionala konkurrensen har lett till 
en större variation i prisnivån mellan de olika 
regionerna.  

I McKinseys & Companys andra utredning 
dras bl.a. den slutsatsen att utvecklingen un-
der den senaste tiden stärker uppfattningen 
om den inverkan som en ökad konkurrens 
har på priserna. Den ökade konkurrensen har 
lett till att priserna har höjts långsammare än 
i snitt och till att priserna rentav har sänkts. I 
utredningen konstateras också att priskonkur-
rensen upprätthålls framför allt av oberoende 
och nya företagare medan genomsnittspriser-
na hos de stora kedjorna rentav är 20 procent 
högre.  

 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen  

2.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att revidera be-
stämmelserna om besiktningskoncessioner så 
att de börjar motsvara utvecklingen inom be-
siktningsverksamheten och de utvecklings-

behov som konstaterats i verksamheten. For-
donsbesiktningsverksamheten öppnades för 
begränsad konkurrens i början av 1994 så att 
särskilda villkor gällde för verksamhetsstäl-
lenas läge. Fram till i dag har tillståndsbelagd 
besiktningsverksamhet utan begränsningar 
gällande verksamhetsställenas läge bedrivits 
utan väsentliga ändringar i de bestämmelser 
om besiktningskoncession som utfärdades i 
slutet av 1990-talet.  

Syftet med propositionen är att utan att för-
sämra den nuvarande kvaliteten på besikt-
ningarna dämpa de senaste årens prisstegring 
på besiktningar och därigenom sänka trafik-
kostnaderna. För att uppnå målet föreslås i 
syfte att utöka konkurrensen i besiktnings-
branschen i första hand att det ska bli lättare 
att få besiktningskoncession, vilket i sin tur 
gör det lättare för nya företagare att etablera 
sig i branschen. Målet är också att utöka ut-
budet av besiktningstjänster och göra det lät-
tare för besiktningsställena att etablera sig på 
ett sätt som effektivare motsvarar den geo-
grafiskt ojämnt fördelade efterfrågan på be-
siktningar för olika fordonsklasser.   

För att utöka konkurrensen och kostnadsef-
fektiviteten i besiktningsbranschen föreslås 
det att kravet på att erbjuda besiktningar av 
såväl lätta som tunga fordon slopas och i stäl-
let föreslås att det ska bli tillåtet att också in-
rätta besiktningsställen för enbart lätta eller 
tunga fordon. När besiktningar av tunga och 
lätta fordon inte längre är bundna till var-
andra i besiktningskoncessionen blir det möj-
ligt för besiktningsställen för lätta och tunga 
fordon att etablera sig på ett sätt som effekti-
vare motsvarar den varierande geografiska 
efterfrågan på dessa tjänster.  

För att minska kostnaderna för besikt-
ningsverksamheten och göra det lättare att 
komma in i besiktningsbranschen föreslås att 
den nuvarande besiktningskoncessionslagens 
strikta krav på oberoende i förhållande till 
annan verksamhet i fordonsbranschen slopas 
i fråga om periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar. Syftet med att lätta upp 
kravet på oberoende är att särskilt i glesbyg-
den göra det möjligt att utnyttja besiktnings-
ställenas kapacitet för service- eller repara-
tionsarbeten på fordon eller andra arbeten i 
fordonsbranschen, vilket möjliggör synergi-
fördelar i fråga om de kontrolluppgifter som 
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ingår i fordonsbesiktningar. På motsvarande 
sätt ska kommersiella bilverkstäder som upp-
fyller kraven för besiktningskoncession ha 
möjlighet att erbjuda även besiktningstjäns-
ter. Målet är att ge bilisterna möjlighet att 
välja att få service och besiktning av bilen på 
ett och samma ställe så att de på detta sätt 
kan spara tid och resor. Bilisten ska emeller-
tid även i fortsättningen alltid ha rätt att välja 
enbart besiktning av bilen utan anslutande 
reparationer eller service.  

Målet med reformen av utbildningskraven 
för besiktare är att göra det möjligt att söka 
sig till besiktarutbildning även via yrkes- och 
specialyrkesexamina utöver teknik- och in-
genjörsexamen som för närvarande. Kraven 
på besiktningspersonalens grundutbildning 
revideras på detta sätt i linje med kraven i 
andra EU-länder och samtidigt säkerställs 
tillgången på yrkesskicklig besiktningsar-
betskraft i fortsättningen.  

Syftet med den föreslagna lagen om ord-
nande av enskilt godkännande av fordon är 
att slutgiltigt genomföra bestämmelserna om 
beviljande av nationella enskilda godkännan-
de i ramdirektivet om godkännande av mo-
torfordon och släpvagnar till dessa fordon. 
Från ingången av 2013 ska enskilda godkän-
nanden beviljas av beviljare av enskilda god-
kännanden som ingått avtal med Trafiksä-
kerhetsverket. 

Målet är att den avgift för besiktningsverk-
samheten som tas ut av besiktare ska uppfyl-
la kraven i grundlagen.  
 
2.2 Alternativ 

Besiktningsbranschens fortsatta oberoende i 
förhållande till den övriga bilbranschen  

Det nuvarande kravet på att besiktnings-
branschen ska vara oberoende av annan 
kommersiell verksamhet i fordonsbranschen 
har säkerställt att besiktningarna utförs sepa-
rat från andra kommersiella tjänster som 
gäller fordon. Slutresultatet av besiktningar-
na kan inte påverkas av eventuella andra 
kommersiella strävanden hos de företag som 
bedriver besiktningsverksamhet. Kravet på 
oberoende ger också dem som anlitar besikt-
ningstjänster visshet om att besiktningen ut-
förs opartiskt.   

Å andra sidan hindrar kravet på oberoende 
av den övriga bilbranschen besiktningsställe-
na från att under lugna tider använda sin ka-
pacitet för andra uppgifter som gäller fordon, 
t.ex. service och reparationer, och som verk-
samhetsställenas lokaler och utrustning som 
sådana eller efter komplettering skulle möj-
liggöra. Kravet på oberoende gör det inte hel-
ler möjligt att i glesbygden inrätta ett gemen-
samt besiktnings- och verkstadsställe med 
funktioner som skulle komplettera varandra. 
Om besiktnings- och verkstadsverksamhet 
tillåts på samma verksamhetsställe skulle det 
främja möjligheten att behålla verkstads- och 
besiktningstjänster i glesbygden. 

Finlands nuvarande strikta krav på obero-
ende av annan kommersiell verksamhet i bil-
branschen motsvarar i flera avseenden den 
begränsning av tillträde till besiktningsbran-
schen som tillämpats i Portugal. I EG-
domstolens dom C-438/08 ansågs kravet på 
oberoende av annan verksamhet i fordons-
branschen som omotiverat strängt i förhål-
lande till målet och oförenligt med artikel 43 
EG. Det strikta kravet på oberoende av annan 
verksamhet i bilbranschen ansågs som sär-
skilt problematiskt i situationer där ett före-
tag som lagligt bedriver kommersiell verk-
samhet i bilbranschen i ett annat EU-land vill 
börja erbjuda besiktningstjänster i ett land 
med strikta krav på oberoende. I dessa fall 
utgör kravet på oberoende av bilbranschen ett 
hinder för etableringsfriheten ur EU-
bestämmelsernas perspektiv.  

Enligt McKinsey & Companys andra ut-
redning är det möjligt att få ett utbud av be-
siktningstjänster med större geografisk täck-
ning och flera besiktningsaktörer om det 
strikta kravet på oberoende slopas och även 
bilverkstäder tillåts utföra besiktningar. Detta 
skulle som enskild förändring bidra mera till 
ökad konkurrens i besiktningsbranschen och 
sänkta besiktningspriser än de andra alterna-
tiven.  

I fråga om periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar föreslås bibehållet obe-
roende inte som ett alternativ, eftersom det 
inte möjliggör effektiva åtgärder i syfte att 
utöka utbudet av periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar, den geografiska täck-
ningen eller konkurrensen i besiktningsbran-
schen. Registrerings-, ändrings- och kopp-
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lingsbesiktningar är godkännanden av en-
gångsnatur av fordon och kombinationer för 
användning i trafik. I fråga om dessa besikt-
ningar är kravet på oberoende av handel, re-
paration och service som gäller fordon och 
annan verksamhet som hänför sig till fordon, 
t.ex. skadegranskning i anslutning till försäk-
ringsverksamhet, fortfarande motiverat.  

 
Fortsatt besiktningskoncession för lätta och 
tunga fordon tillsammans 

Kombinerat besiktningstillstånd för lätta 
och tunga fordon har säkerställt upprätthål-
landet av ett besiktningsnätverk för tunga 
fordon som är lika omfattande som nätverket 
av besiktningsställen för lätta fordon i hela 
landet.  

År 2009 var endast cirka 6 % av det totala 
antalet besiktningar besiktningar av tunga 
fordon. Kravet på att ett besiktningsställe all-
tid ska erbjuda besiktningstjänster för både 
tunga och lätta fordon försämrar konces-
sionshavarens möjlighet att placera verksam-
hetsställena effektivt i överensstämmelse 
med efterfrågan på besiktningstjänster för 
lätta eller tunga fordon. Antalet besiktningar 
av lätta fordon är väsentligt större än av 
tunga fordon, vilket i praktiken har lett till att 
verksamhetsställena i huvudsak placerats i 
överensstämmelse med efterfrågan på besikt-
ningar och konkurrenssituationen i fråga om 
lätta fordon, varvid användningsgraden i frå-
ga om verksamhetsställets besiktningsverk-
samhet avseende av tunga fordon i allmänhet 
har blivit låg, ofta under 40 %.   

Även om de nuvarande bestämmelserna om 
besiktningskoncession gör det möjligt att se-
parera besiktningsverksamheten avseende 
tunga fordon geografiskt på ett avstånd av 
högst tio kilometer och tidsmässigt på högst 
15 minuters resväg från lokalerna på besikt-
ningsstället för lätta fordon, försvårar förplik-
telsen möjligheten att erbjuda besiktnings-
tjänster för lätta fordon i överensstämmelse 
med efterfrågan avseende lätta fordon och 
försämrar således besiktningsverksamhetens 
konkurrenssituation. Ett lösningsalternativ 
enligt vilket det skulle bli tillåtet att erbjuda 
besiktningstjänster för tunga fordon på längre 
avstånd från verksamhetsstället för lätta for-
don undanröjer inte problemet med att för-

lägga besiktningstjänster för tunga och lätta 
fordon på ett kostnadseffektivt sätt i överens-
stämmelse med efterfrågan på besiktningar 
för vardera fordonskategorin och gör det inte 
lättare för nya besiktningsaktörer att ta sig in 
i branschen.  

Alternativet att behålla koncessionerna för 
tung och lätt materiel tillsammans ansågs inte 
vara genomförbart, eftersom lösningen inte 
skulle göra det möjligt att på ett kostnadsef-
fektivt sätt placera besiktningsställena för lät-
ta och tunga fordon separat i överensstäm-
melse med den faktiska geografiska efterfrå-
gan och konkurrenssituationen för besikt-
ningar. 
 
2.3 De viktigaste förslagen 

Förslag till ändringar av kravet på oberoende 
inom besiktningsverksamheten och verksam-
heten för enskilt godkännande  

I fråga om periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar föreslås att de strikta 
kraven på oberoende slopas helt och hållet. 
Även sådana sökande ska kunna få konces-
sion för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar som bedriver eller står i 
kommersiellt, ekonomiskt eller annat bero-
endeförhållande till den som bedriver till-
verkning, import, handel, planering, mark-
nadsföring, reparation eller service som gäll-
er fordon eller delar eller utrustning till for-
don eller skadegranskning av fordon i anslut-
ning till försäkringsverksamhet eller till-
ståndspliktig trafik. Även om kraven på obe-
roende slopas i fråga om periodiska besikt-
ningar och kontrollbesiktningar ska den som 
innehar besiktningskoncession i enlighet med 
förvaltningslagen ändå inte ha rätt att besikta 
fordon som han eller hon äger eller innehar.  

För den som ansöker om koncession för 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktning föreslås som krav på oberoende att 
sökanden inte får bedriva eller stå i kommer-
siellt, ekonomiskt eller annat beroendeförhål-
lande till den som bedriver tillverkning, im-
port, handel, planering, marknadsföring, re-
paration eller service som gäller fordon eller 
delar till fordon eller skadegranskningsverk-
samhet i anslutning till försäkringsverksam-
het eller tillståndspliktig trafik. Den som an-
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söker om koncession för registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktning får inte heller 
stå i beroendeförhållande till organisationer 
som bedriver sådan verksamhet som uppräk-
nas ovan.  

Av en beviljare av enskilt godkännande 
och den som är anställd hos denne förutsätts 
att samma krav på oberoende är uppfyllda 
som av den som ansöker om koncession för 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktning. Kraven på oberoende hindrar inte 
att den som ansöker om koncession för regi-
strerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning 
och den som beviljar enskilt godkännande är 
verksam som i fordonslagen avsedd teknisk 
tjänst eller godkänd sakkunnig. 
 
Förslag till ändringar av besiktningskonces-
sionernas omfattning 

Det föreslås att de fordonskategorier som 
besiktningskoncessionerna omfattar ändras 
så att det inte ska krävas att koncessionsha-
varen erbjuder besiktningar av både tunga 
och lätta fordon. Det ska vara möjligt att få 
besiktningskoncession för besiktning av en-
bart lätta eller tunga fordon eller bägge. Be-
siktningskoncession för lätta fordon ska om-
fatta personbilar med en totalmassa av högst 
3,5 ton (fordon i kategori M1), paketbilar 
(fordon i kategori N1), mopeder, motorcyk-
lar, tre- och fyrhjulingar samt lätta fyrhju-
lingar (kategori L), släpvagnar med en total-
massa av högst 3,5 ton (kategorierna O1-O2) 
och terrängfordon. Övriga fordon ska omfat-
tas av besiktningskoncession för tunga for-
don.  

Det ska vara möjligt att bevilja besikt-
ningskoncession för utförande av besiktning-
ar enligt besiktningsslag separat för periodis-
ka besiktningar och kontrollbesiktningar av 
lätta fordon, periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av tunga fordon, periodiska 
besiktningar och kontroll-, registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar av lätta 
fordon samt periodiska besiktningar och kon-
troll-, registrerings-, ändrings- och kopp-
lingsbesiktningar av tunga fordon. Det ska 
vara möjligt att bevilja besiktningskonces-
sion för utförande av besiktningar som hör 
till flera än en av de ovan uppräknade grup-
perna. Det ska inte vara möjligt att få kon-

cession som berättigar till registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktningar om inte be-
siktningsstället också utför periodiska besikt-
ningar och kontrollbesiktningar av fordons-
kategorierna i fråga.  

Den nuvarande förpliktelsen enligt konces-
sionerna att utföra besiktningar av både tunga 
och lätta fordon slopas. Förpliktelsen har på 
många besiktningsställen lett till låg använd-
ningsgrad inom besiktningsverksamheten av-
seende tunga fordon och på så sätt försämrat 
besiktningsverksamhetens ekonomiska effek-
tivitet. Besiktningarna av tunga fordon ut-
gjorde 2009 endast cirka 6 % av alla besikt-
ningar, men kostnaderna för besiktningslin-
jen för tunga fordon är i allmänhet större än 
för besiktningslinjen för lätta fordon. Genom 
att koppla besiktningarna av tunga och lätta 
fordon till samma koncession har besikt-
ningsutbudet avseende tunga fordon fåtts 
geografiskt lika heltäckande som besikt-
ningsutbudet avseende lätta fordon. Å andra 
sidan har det ringa antalet besiktningar av 
tunga fordon jämfört med antalet besiktning-
ar av lätta fordon lett till överkapacitet i fråga 
om besiktningen av tunga fordon. Förfaran-
det begränsar en kostnadseffektiv förlägg-
ning av besiktningsverksamheten för både 
lätta och tunga fordon i överensstämmelse 
med efterfrågan på besiktningar för vardera 
fordonskategorin.  

När besiktningskoncessionerna för lätta 
och tunga fordon separeras kan man vänta att 
överlappningarna inom nätet av besiktnings-
ställen för tunga fordon försvinner. På de 
verksamhetsställen där man eventuellt sub-
ventionerar besiktningsverksamheten för 
tunga fordon med intäkterna från besiktning-
arna av lätta fordon, kan besiktningspriserna 
för tunga fordon stiga. Tillgången till tjänster 
för tunga fordon anses dock inte äventyras 
ens i glesbygden, för redan för närvarande ut-
för en del av besiktningsställena besiktningar 
av tunga fordon vid en närbelägen kommer-
siell verkstad genom att hyra verkstadens lo-
kaler och anordningar för tiden för besikt-
ningen. Enligt förslaget gör dessutom slo-
pandet av det strikta kravet på oberoende det 
möjligt för verkstäder för tunga fordon att i 
fortsättningen skaffa besiktningskoncession 
för tunga fordon. Detta beräknas öka utbudet 
av besiktningstjänster för tunga fordon och 
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skapa en ram för att den geografiska till-
gången till besiktningstjänster för tunga for-
don beroende på efterfrågan ska kunna ord-
nas inom ett servicenät med minst samma 
omfattning som det nuvarande utbudet av 
kommersiella reparationstjänster för tunga 
fordon i landet. I de regioner där utbudet av 
besiktningstjänster för tunga fordon eventu-
ellt är bristfälligt ska besiktningskoncession 
för periodiska besiktningar och kontrollbe-
siktningar kunna beviljas en sökande vars lo-
kaler eller anordningar till ringa delar inte 
uppfyller kraven. 
 
Slopande av solvenskravet för den som söker 
besiktningskoncession 

Det nuvarande kravet på att den som söker 
besiktningskoncession ska vara solvent slo-
pas. Genom att slopa kravet på att de som 
söker koncession ska vara solventa vill man 
göra det lättare för nya företagare att etablera 
sig i branschen. För att kundens egendom 
ändå ska vara trygg vid besiktningstillfället 
krävs att koncessionshavaren har en ansvars-
försäkring.  
 
Slopande av kravet på provkörningsbana 

Vid besiktning av lätta fordon utförs mer-
parten av de viktiga kontroller som inverkar 
på säkerheten med kontrollanordningar in-
omhus på besiktningsstället. Den minst 50 
meter långa provkörningsbana som krävs för 
närvarande anses inte längre nödvändig. 
Provkörningen ska emellertid inte slopas.  

När kravet på provkörningsbana för lätta 
fordon slopas underlättas möjligheten att eta-
blera besiktningsställen för lätta fordon i tät-
bebyggda områden i överensstämmelse med 
efterfrågan på besiktningstjänster. Detta 
främjar konkurrensen i besiktningsbranschen 
och möjliggör ett bredare utbud av besiktning 
för lätta fordon. 
 
Förslag till effektiviserad tillsyn över besikt-
ningar och enskilda godkännanden 

För tillsynen över besiktningsuppgifter och 
enskilda godkännanden föreslås Trafiksäker-
hetsverket få befogenheter att stoppa ett for-
don när det lämnar besiktningen eller det en-

skilda godkännandet och att kontrollera for-
donet på nytt. Trafiksäkerhetsverket ska utan 
ersättning få utföra kontrollen på besikt-
ningsstället eller godkännandestället och där-
vid använda ställets kontrollanordningar och 
lokaler.  
 
Besiktningsserviceregistret 

Det förutsätts att Trafiksäkerhetsverket för 
ett besiktningsserviceregister. Besiktnings-
serviceregistret ska vara ett offentligt register 
över innehavare av besiktningskoncession 
och ärenden i anslutning till deras besikt-
ningstjänster vilket baserar sig på automatisk 
databehandling.  

Innehavaren av besiktningskoncession ska i 
besiktningsserviceregistret föra in verksam-
hetsställets namn, läge och kontaktuppgifter 
samt enligt besiktningsslag de betjäningstider 
då allmänheten kan få besiktningstjänster på 
besiktningsstället. Dessutom krävs att inne-
havaren av besiktningskoncession i registret 
för in uppgifter om de besiktningstjänster 
som erbjuds och de avgifter som allmänt tas 
ut för dem enligt fordonskategori och besikt-
ningsslag.  

Besiktningsserviceregistret ska fungera 
som en elektronisk informationskanal för 
dem som behöver besiktning. De ska enkelt 
kunna söka efter det besiktningsställe som 
bäst motsvarar deras behov med hjälp av in-
ternetförbindelse. Besiktningsserviceregistret 
ska också fungera som ett redskap för inne-
havarna av besiktningstillstånd med vars 
hjälp besiktningsställena enkelt kan informe-
ra kunderna om de besiktningstjänster som 
de erbjuder. 

Ur besiktningsserviceregistret får konsu-
menterna enkelt information om besiktnings-
ställenas läge, de besiktningstjänster som 
verksamhetsställena erbjuder och priserna på 
tjänsterna. De service- och prisuppgifter som 
besiktningsserviceregistret förmedlar till 
konsumenterna främjar konkurrensen i be-
siktningsbranschen och registret kunde såle-
des bidra till att besiktningspriserna sjunker.  
 
Ändringar i utbildningskraven för besiktare 

Den teknikerutbildning som för närvarande 
utgör krav på grundutbildning för besiktare 
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har upphört 2001, vilket i praktiken har lett 
till att kravet på grundutbildning för besiktare 
som kommer in i branschen har höjts till in-
genjörsnivå (YH). Till följd av ändringen har 
det blivit svårare att få arbetskraft till besikt-
ningsbranschen, vilket i sin tur har lett till att 
konkurrensen i besiktningsbranschen inte har 
ökat så mycket. Kravet på ingenjörsexamen 
avviker också från den europeiska grundut-
bildning som allmänt krävs av besiktare. För 
att öka konkurrensen i fråga om besiktnings-
tjänster och trygga tillgången på arbetskraft i 
besiktningsbranschen föreslås som krav på 
grundutbildning för besiktare som utför peri-
odiska besiktningar och kontrollbesiktningar 
specialyrkesexamina och yrkesexamina en-
ligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
som lämpar sig för branschen. Av en person 
som avlagt specialyrkesexamen eller yrkes-
examen ska dock krävas längre verkstadser-
farenhet.  

Av den person som svarar för besiktnings-
verksamheten på ett besiktningsställe som ut-
för periodiska besiktningar och kontrollbe-
siktningar ska som grundutbildning krävas 
minst yrkesexamen enligt lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning som lämpar sig för 
besiktningsverksamhet. När koncessionen 
berättigar till andra besiktningar ska den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten 
som grundutbildning ha minst i yrkeshögsko-
lelagen avsedd ingenjörsexamen inom teknik 
och kommunikation (YH), som har avlagts 
inom utbildningsprogrammet för bilteknik el-
ler något annat lämpligt utbildningsprogram 
eller i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning avsedd specialyrkesexamen som lämpar 
sig för besiktningsverksamhet.  

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt och motsvarande examen 
på teknikernivå liksom examen på ingenjörs-
nivå ska fortfarande uppfylla kravet på 
grundutbildning för alla besiktningsuppgifter. 

Genom ändringen säkerställs tillgången på 
tillräcklig personal utan att kvaliteten på be-
siktningarna äventyras. Förslagen beräknas 
också dämpa kostnadsstegringen i branschen 
och prisstegringen på besiktningar. 
 
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 

Det föreslås att den avgift för besiktnings-
verksamheten som för närvarande fastställts 
med stöd av lagen om grunderna för avgifter 
till staten ändras till en tillsynsavgift för be-
siktningsverksamheten av skattenatur som i 
stor utsträckning tas ut för samma ändamål. 
Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten 
ses som en skatt ur grundlagsperspektiv. Be-
stämmelser om den ska utfärdas genom lag. 
För närvarande betalar innehavarna av be-
siktningskoncession en avgift för besikt-
ningsverksamheten på 2,10 euro för varje be-
siktning och efterkontroll som utförts på be-
siktningsstället. Lagen om tillsynsavgift för 
besiktningsverksamheten föreslås träda i 
kraft 2012. För att täcka de växande tillsyns-
kostnaderna och kostnader för besiktnings-
serviceregistret föreslås att tillsynsavgiften 
ska vara 2,90 euro. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser  

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Kommunikationsministeriet samt Trafiksä-
kerhetsverket hade Ramboll Management 
Consulting att göra en utredning om konse-
kvenserna av det utkast till lag gällande be-
siktningskoncessioner som sändes på remiss 
(Trafis publikationer 11/2010; Selvitys ajo-
neuvojen katsastusluvista annetun lain muu-
tosehdotusten vaikutuksista (Utredning om 
konsekvenserna av förslagen till ändringar i 
lagen om koncession för fordonsbesiktning), 
nedan Rambolls utredning. Utredningen pub-
licerades i september 2010. 
 
Konsekvenser för hushållen 

Ett syfte med propositionen är att dämpa 
den höjning av avgifterna för besiktning som 
förekommit de senaste åren utan att försämra 
kvaliteten på besiktningarna.  

Enligt den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen ska ett besiktningsställe som utför 
periodiska besiktningar och kontrollbesikt-
ningar kunna bedriva fordonsservice och re-
parationer av fordon. När företagens nya 
tjänster utvecklas ska människorna i fortsätt-
ningen kunna serva, reparera och besikta sitt 
fordon på samma verksamhetsställe med ett 
besök. Detta minskar den tid och det besvär 
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som går åt för dessa åtgärder. Eftersom utbu-
det av besiktningstjänster särskilt i fråga om 
periodiska besiktningar av lätta fordon san-
nolikt kommer att öka jämfört med nuläget, 
kommer det närmaste besiktningsstället ock-
så att finnas närmare kunden. Den ökade 
konkurrensen antas också dämpa och eventu-
ellt sänka de avgiftas som tas ut för besikt-
ningstjänster. Enligt Rambolls utredning 
uppskattar de verkstäder som är intresserade 
av besiktningar att priset på periodisk besikt-
ning inklusive utsläppsmätningar kommer att 
bli ungefär 42 euro för ett lätt fordon och un-
gefär 90 euro för ett tungt fordon, då motsva-
rande pris på besiktning av ett lätt fordon 
2009 var i medeltal 84 euro. 

Ungefär 6 % av besiktningarna utgör be-
siktningar av tunga fordon. När besiktningar-
na av tunga fordon inte längre stöds med be-
siktningar av lätta fordon, kan priserna på be-
siktningar av tunga fordon i början stiga nå-
got jämfört med nuläget, men samtidigt kan 
priserna på besiktningar av lätta fordon sjun-
ka. När besiktningsställena inte längre är 
skyldiga att besikta både lätta och tunga for-
don, bestäms läget för verksamhetsställen 
som utför fordonsbesiktningar av behovet av 
tjänster, inte av det bästa läget för ett besikt-
ningsställe för lätta fordon. Man kan anta att 
besiktningsställen för tunga fordon etableras 
på nya ställen som ligger lämpligare till för 
kunderna än de nuvarande.  

De föreslagna ändringarna för med sig ett 
besiktningsserviceregister där människorna 
har möjlighet att följa och jämföra tillgången 
till tjänster på besiktningsställena och priser-
na på besiktningstjänster. Detta kan antas 
leda till bättre prismedvetenhet, som kan leda 
till att de dyraste verksamhetsställenas mark-
nadsandel krymper och priskonkurrensen 
hårdnar. Besiktningsserviceregistret gör det 
också möjligt för Trafiksäkerhetsverket att 
utveckla nya tjänster för medborgarna.  

Enligt den föreslagna lagen om ordnande 
av enskilt godkännande av fordon ska för en-
skilt godkännande tas ut en avgift för Trafik-
säkerhetsverket i enlighet med grunderna i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Det ska vara fråga om en fast 
avgift. Den ska användas för att täcka Trafik-
säkerhetsverkets kostnader, bl.a. de service-
ersättningar som ska betalas till beviljarna av 

enskilda godkännanden, som är verkets av-
talsparter.  Eftersom den arbetsbörda som 
hänför sig till enskilt godkännande är bero-
ende av fordonskategorin varierar också den 
avgift som tas ut hos kunden på motsvarande 
sätt. Prisnivån är beroende på fordonskatego-
ri uppskattningsvis 150—300 euro. Enskilt 
godkännande ska vara billigast för lätta släp-
vagnar och dyrast för tunga fordon.  

För närvarande är den avgift som besikt-
ningsställena tar ut för enskilt godkännande 
närmare 250 euro. Priset är allmänt taget det-
samma oberoende av fordonskategori. För-
slaget ändrar således priserna på vissa en-
skilda godkännanden, men prisnivån förblir 
oförändrad. 

I den fasta avgift som tas ut för enskilt 
godkännande ingår beviljandet av enskilt 
godkännande, som inbegriper identifiering av 
fordonet, kontroll av att det överensstämmer 
med kraven på grundval av handlingarna och 
registrering av uppgifterna om fordonet i 
Trafiksäkerhetsverkets datasystem. I avgiften 
ingår inte de smärre kontroller som avses i 50 
e § i fordonslagen och inte heller andra kon-
troller som görs för att säkerställa att fordo-
net överensstämmer med kraven. Företaget 
kan ta särskilt betalt för dessa åtgärder.  

Enligt den föreslagna lagen om tillsynsav-
gift för besiktningsverksamheten ska tillsyns-
avgiften vara 2,90 euro för varje besiktning 
och efterkontroll som utförts på besiktnings-
stället. Den avgift för besiktningsverksamhe-
ten som tas ut för närvarande är 2,10 euro. 
Besiktningsställena torde överföra den före-
slagna höjningen på de besiktningsavgifter 
de tar ut hos sina kunder, men en förhöjning 
på 0,80 euro kan anses ha ringa inverkan på 
hushållens ställning. 
 
Konsekvenser för företagen 

Till följd av de föreslagna ändringarna ska 
det bli lättare och förmånligare än för närva-
rande att inrätta ett nytt besiktningsställe när 
kraven på oberoende lättas upp samt kravet 
på provkörningsbana och kopplingen mellan 
lätta och tunga fordon slopas. Nya företag 
förväntas också etablera sig i branschen, för 
när kraven på oberoende lättas upp kan för-
utom de nuvarande aktörerna även företag 
som bedriver import, handel, reparation eller 
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service som gäller fordon eller delar till for-
don, företag som bedriver skadegransknings-
verksamhet i fråga om fordon samt företag 
som bedriver tillståndspliktig trafik etablera 
sig i branschen. Enligt Rambolls utredning 
skulle så många som 2 000 företag i verk-
stadsbranschen vara intresserade av att er-
bjuda besiktningstjänster för lätta fordon.   

Eftersom de föreslagna ändringarna skulle 
utöka antalet besiktningsställen skärps kon-
kurrensen om kunderna och varje besikt-
ningsställe skulle åtminstone i början besikta 
i medeltal färre fordon än för närvarande. Det 
kan antas att nya aktörer försöker få en andel 
av marknaden. Verksamhet enligt dagens 
modell kommer inte att vara lika lönsam som 
tidigare. Enligt Rambolls utredning bedömde 
en fjärdedel av besiktningsställena att de helt 
och hållet kommer att upphöra med sin verk-
samhet till följd av ändringarna, 14 % be-
dömde att de kommer att upphöra med att er-
bjuda besiktningstjänster för lätta fordon och 
20 % bedömde att de kommer att upphöra 
med att erbjuda besiktningstjänster för tunga 
fordon. De föreslagna ändringar gör det 
emellertid möjligt för besiktningsställen som 
utför endast periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar att utnyttja lokalerna och 
anordningarna även för annan verksamhet till 
skillnad från nuläget. De nuvarande besikt-
ningsställena har möjlighet att fortsätta sin 
verksamhet som verksamhetsställen enligt 
nuvarande modell som erbjuder periodiska 
besiktningar och kontrollbesiktningar eller 
alla besiktningstjänster för alla fordon eller 
att krympa sin verksamhet till verksamhets-
ställen som erbjuder endast periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar för lätta 
fordon och som även utför vissa service- och 
reparationsåtgärder. Detta ger företagen möj-
lighet att avstå från olönsam verksamhet och 
ersätta den med nya verksamhetsmodeller. 
Enligt Rambolls utredning bedömde en fem-
tedel av de nuvarande besiktningsställena att 
de kommer att börja erbjuda verkstadstjäns-
ter för lätta fordon och 7 % att de kommer att 
börja erbjuda verkstadstjänster för tunga for-
don. 

Eftersom ett företag ska kunna erbjuda 
både verkstads- och besiktningstjänster för-
bättrar lagförslaget som gäller besiktnings-
koncessioner verkstädernas lönsamhet i gles-

bygden, då dylika företag som bedriver flera 
olika typer av verksamhet får bättre verk-
samhetsförutsättningar än för närvarande. 

Enligt Rambolls utredning skulle 81 % av 
de nuvarande besiktningsställena som svara-
de på förfrågan i varje fall upprätthålla upp-
gifter som liknar det planerade besiktnings-
serviceregistret och som är tillgängliga på 
elektronisk väg. Företagen bedömde att det 
tar ungefär 5 timmar per år att upprätthålla 
och leverera uppgifterna. Propositionens 
konsekvenser för företagens administrativa 
börda kan betraktas som ringa. 

Genom propositionen säkerställs tillgången 
på arbetskraft även i framtiden, när montörer 
i fordonsbranschen ges möjlighet att komma 
in i besiktningsbranschen genom att avlägga 
yrkesexamen.  

Av innehavarna av besiktningskoncession 
tas från ingången av 2012 ut en tillsynsavgift 
för besiktningsverksamheten på 2,90 euro för 
varje besiktning och efterkontroll som utförs 
på verksamhetsstället i stället för den nuva-
rande avgiften för besiktningsverksamheten 
på 2,10 euro.  

Kraven på verksamheten för enskilt god-
kännande i lagförslaget orsakar inga bety-
dande kostnader för de besiktningsställen 
som för närvarande är verksamma med stöd 
av den temporära lagen om enskilt godkän-
nande. Kraven på lokaler och anordningar är 
lindrigare än kraven i den föreslagna besikt-
ningskoncessionslagen. Kostnader orsakas i 
första hand av det föreslagna kvalitetssyste-
met.  

Lagen öppnar också möjlighet för andra än 
besiktningsföretag att bli beviljare av enskil-
da godkännanden. 
 
Konsekvenser för statsfinanserna 

De utgifter som ska täckas med Trafiksä-
kerhetsverkets tillsynsavgift för besiktnings-
verksamheten ökar med 2 400 000 euro till 
följd av tilläggsuppgifterna enligt den före-
slagna besiktningskoncessionsalgen så att de 
totala utgifterna stiger till 8 700 000 euro. I 
propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om tillsynsavgift för besiktningsverksamhe-
ten, enligt vilken en tillsynsavgift för besikt-
ningsverksamheten av skattenatur ska tas ut 
till staten. Tillsynsavgiften föreslås från bör-
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jan av 2012 vara 2,90 euro för varje besikt-
ning och efterkontroll som utförts på besikt-
ningsstället. Det totala antalet besiktningar på 
årsnivå förutspås förbli oförändrat, cirka 3,0 
miljoner besiktningar. Tillsynsavgiften skulle 
ge staten skatteinkomster på cirka 8 700 000 
euro, som betalas för de åtgärder som Trafik-
säkerhetsverket måste vidta och som gäller 
utveckling och övervakning av fordonssäker-
heten, besiktningens stödfunktioner, utveck-
ling och övervakning av besiktningen, föran-
det av ett register över fordon för besikt-
ningsuppgifter samt färdigställandet och upp-
rätthållandet av det föreslagna besiktnings-
serviceregistret. För närvarande tar Trafiksä-
kerhetsregistret ut en motsvarande avgift för 
besiktningsverksamheten av innehavarna av 
besiktningskoncession med stöd av 24 a § i 
den för närvarande gällande besiktningskon-
cessionslagen. Den nuvarande avgiften är 
2,10 euro per besiktning. Den avgift som tas 
ut för närvarande inkomst förs till Trafiksä-
kerhetsverket som intäkter av avgiftsbelagd 
verksamhet. Den föreslagna lagen om till-
synsavgift för besiktningsverksamheten med-
för en strukturell förändring i statsbudgeten 
när man övergår från nettoprincipen, som 
iakttas för närvarande, till bruttoprincipen. 
Inkomsterna under avdelning 11 ökar med 
uppskattningsvis 8 700 000 euro per år på 
grund av inkomsterna av tillsynsavgiften för 
besiktningsverksamheten. På motsvarande 
sätt ökar utgifterna under kommunikations-
ministeriets huvudtitel 31 med 8 700 000  
euro per år. Propositionens inverkan är en 
ökning på 2 400 000 euro. 

Den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen förväntas öka antalet besiktningsställen 
och slutprov i anslutning till utbildningen i 
periodisk besiktning. Behovet av tillsyn över 
besiktningsställena ökar också. Dessutom in-
rättas besiktningsserviceregistret. Till följd 
av dessa ändringar blir Trafiksäkerhetsverket 
tvunget att effektivisera tillsynen över be-
siktningen, skaffa resurser för inspektionerna 
av verksamhetsställen från utomstående aktö-
rer, ordna flera slutprov i anslutning till ut-
bildningen i periodisk besiktning än för när-
varande samt bygga upp och upprätthålla be-
siktningsserviceregistret. De föreslagna änd-
ringarna orsakar också flera mindre ändring-
ar i datasystemen bl.a. därför att det enligt 

förslaget blir möjligt att utföra efterkontroller 
av periodiska besiktningar på alla besikt-
ningsställen oberoende av var besiktningen 
ursprungligen har utförts.  

Till följd av de föreslagna ändringarna bor-
de tillsynen över den verksamhet som be-
drivs av innehavarna av besiktningskonces-
sion utökas genom att enskilda fordon kon-
trolleras efter besiktningen. Denna föränd-
ring i verksamhetssättet beräknas utöka be-
hovet av resor och resekostnaderna för Tra-
fiksäkerhetsverkets inspektörer med cirka 
20 000 euro på årsnivå. 

Avsikten är att vid tillsynen över besikt-
ningsverksamheten ta i bruk den testbil som 
tidigare varit i bruk och som har vissa fel. Bi-
len ska cirkulera på flera besiktningsställen 
för periodisk besiktning. För den inspek-
tionsverksamhet som utförs med hjälp av 
testbilen borde ungefär 800 000 euro reserve-
ras varje år för att bilen ska kunna användas 
effektivt. 

Propositionen gör det möjligt för Trafiksä-
kerhetsverket att upphandla tjänster för in-
spektion av besiktningsställena även av ut-
omstående instanser med sakkännedom. 
Denna möjlighet beräknas underlätta det re-
sursunderskott som till följd av lagförslaget 
sannolikt uppstår inom tillsynen över besikt-
ningarna. För att inspektionerna av besikt-
ningsställena ska kunna skötas effektivt som 
externa köptjänster och Trafiksäkerhetsver-
kets inspektörer som övervakar besiktnings-
verksamheten ska kunna koncentrera sig på 
att kontrollera fordon, samordna tillsynen 
och ta emot slutprov i anslutning till utbild-
ningen i periodisk besiktning borde cirka 
700 000 euro per år reserveras för inspektio-
ner som utförs av avtalsparter.   

I det lagförslag som gäller besiktningskon-
cessioner definieras besiktningsservicere-
gistret, som Trafiksäkerhetsverket för med 
hjälp av automatisk databehandling. Inneha-
varna av besiktningskoncession ska meddela 
sina service- och prisuppgifter till besikt-
ningsserviceregistret. Det beräknas kosta cir-
ka 80 000 euro att bygga upp besiktningsser-
viceregister och upprätthållandet jämte till-
ståndsförvaltningen beräknas kosta cirka 
10 000 euro per år.  

För utökande av Trafiksäkerhetsverket 
egna resurser, (bl.a. två personer till), admi-
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nistrering av den utlagda övervakningen och 
mindre ändringar och utvecklingsbehov som 
gäller datasystemen reserveras ca 790 000 
euro.  

Kostnadsstegringen på 115 000 euro till 
följd av behandlingen av besiktningsställenas 
koncessioner och slutproven i anslutning till 
utbildningen i periodisk besiktning ska täck-
as med de separata avgifter som tas ut för 
dem och som inkomstförs under verkets om-
kostnadsmoment. Antalet slutprov för besik-
tare uppskattas öka med ca 100 st. per år och 
i början kommer antalet koncessioner som 
söks att vara uppskattningsvis ca 100 fler än 
nu per år. 

Den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen ökar statens utgifter med sammanlagt 
2 515 000 euro, varav 2,4 miljoner euro täcks 
med tillsynsavgifterna och 115 000 euro med 
andra avgifter enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten. 

Enligt förslaget tas ingen avgift ut för ingå-
endet av avtal som gäller upphandling av de 
tjänster som behövs för enskilt godkännande. 
Det ska inte heller tas ut någon tillsynsavgift 
för enskilt godkännande, eftersom alla kost-
nader för verksamheten täcks med den avgift 
för prestationen som tas ut av kunderna. Ut-
gifterna för verksamheten uppgår till upp-
skattningsvis 2,5 miljoner euro på årsnivå. 
Största delen av summan består av de servi-
ceersättningar som betalas till beviljarna av 
enskilda godkännanden. Resten, uppskatt-
ningsvis 30 000 euro, består av utgifter som 
orsakas Trafiksäkerhetsverket i anslutning till 
ingåendet av avtal samt tillsynen över bevil-
jarna av enskilda godkännanden, utbildning-
en och meddelandet av anvisningar. Myndig-
heternas kostnader för ett enskilt godkännan-
de är av samma storleksklass som kostnader-
na för ett besiktningstillfälle. Utgifterna för 
enskilt godkännande vore ca 2,5 miljoner 
euro och den summan tas ut i samband med 
enskilt godkännande av dem som visar upp 
sina fordon för enskilt godkännande. Till 
denna del orsakar propositionen inga ytterli-
gare nettokostnader. 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna  

Den föreslagna lagen om koncession för for-
donsbesiktning 

Den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen kan antas leda till att koncessionshavarna 
har olika verksamhetssätt, till betydande 
ojämnhet i fråga om ålder och skick hos det 
fordonsmateriel som besiktas hos olika före-
tag som bedriver besiktningsverksamhet och 
till att antalet fordon som besiktas på de en-
skilda besiktningsställena minskar. Detta le-
der till att Trafiksäkerhetsverket besiktnings-
tillsynsprocesser måste reformeras och till ett 
större behov av tillsyn över besiktningsverk-
samheten än för närvarande. Utvecklandet av 
nya statistiska tillsynsmetoder och det väx-
ande antalet besiktningsställen som ska över-
vakas kräver mera personresurser av Trafik-
säkerhetsverket än för närvarande. 

Propositionen förväntas utöka det totala an-
talet besiktningsställen, så behandlingen av 
nya koncessioner ökar i början jämfört med 
nuläget. På längre sikt minskar sannolikt an-
talet nya koncessionsansökningar, eftersom 
de nya koncessionerna beviljas tills vidare. I 
början belastar emellertid behandlingen av 
nya koncessioner Trafiksäkerhetsverkets till-
syn över besiktningarna. I fortsättningen be-
står belastningen i de regelbundna inspektio-
ner som ska utföras med fem års mellanrum 
och där man kontrollerar om kraven för be-
viljande av koncession är uppfyllda. 

Trafiksäkerhetsverket bemyndigas att ut-
färda närmare bestämmelser om besiktnings-
anordningar och besiktningsställenas lokaler 
samt om det maximala avståndet mellan se-
parata lokaler på ett besiktningsställe och om 
vissa andra omständigheter. Även för utfär-
dandet och upprätthållandet av dessa normer 
borde tillräckliga resurser reserveras.   

Propositionen kan antas utöka antalet be-
siktare, varvid det ökade antalet slutprov i 
anslutning till utbildningen i periodisk be-
siktning belastar Trafiksäkerhetsverkets re-
surser. Utan nya resurser är det möjligt att 
man blir tvungen att pruta på den nuvarande 
servicenivån när det gäller mottagandet av 
slutprov.   

På det hela taget kan förslagen beräknas 
öka Trafiksäkerhetsverkets behov av perso-
nalresurser för tillsynen över besiktningen 
med 2—3 årsverken vilket genomförs enligt 
det antal anställda som har godkänts i pro-
duktivitetsprogrammet för kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde.   
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Den föreslagna lagen om ordnande av enskilt 
godkännande av fordon 

Enligt förslaget ska Trafiksäkerhetsverket 
svara för beviljandet av enskilda godkännan-
den. Trafiksäkerhetsverket ska dock inte 
själv utföra enskilda godkännanden, utan pri-
vata företag med stöd av avtal som ingåtts 
med Trafiksäkerhetsverket.  Eftersom privata 
besiktningsställen som utför registreringsbe-
siktningar redan nu beviljar enskilda god-
kännanden med stöd av den temporära lagen 
om enskilt godkännande, har förslaget till 
dessa delar ingen inverkan på Trafiksäker-
hetsverkets verksamhet. 

Förslagen kan kräva något mera resurser av 
Trafiksäkerhetsverket för anvisningar och ut-
bildning för beviljarna av enskilda godkän-
nanden. Om antalet aktörer minskar kan detta 
dock jämna ut det ökade resursbehovet sena-
re. I början ökar ingåendet av avtal som gäll-
er verksamhet för beviljande av enskilda 
godkännanden Trafiksäkerhetsverkets behov 
av personalresurser. När verksamheten eta-
blerats minskar dock resursbehovet.  

Det förslag som gäller beviljare av enskilda 
godkännanden bedöms inte som helhet ha 
någon betydande inverkan på Trafiksäker-
hetsverkets personresurser. 
 
3.3 Konsekvenser för miljön 

Lagförslagen har inga betydande konse-
kvenser för miljön. Tillsynen över fordonens 
buller- och avgasutsläpp vid besiktning och 
enskilt godkännande kvarstår på nuvarande 
nivå. 

Enligt den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen ska besiktnings-, service- och re-
parationstjänster kunna fås på samma verk-
samhetsställe. Eftersom tjänsterna sålunda 
ska kunna skötas med ett enda besök, mins-
kar miljöolägenheterna till följd av att fordo-
nen måste köras till besiktning, service och 
reparation.  
 
3.4 Samhälleliga konsekvenser 

Den föreslagna lagen om koncession för for-
donsbesiktning 

Enligt den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen ska besiktningskoncession kunna 
erhållas separat för besiktningar av lätta och 
tunga fordon. Förslagen förbättrar tillgången 
till besiktningstjänster för lätta fordon, men 
kommer sannolikt att ändra placeringen av 
besiktningsställen för tunga fordon. För när-
varande finns det lika många ordinarie be-
siktningsställen för lätta och tunga fordon 
fast besiktningarna av tunga fordon utgör 
bara cirka 6 % av alla besiktningar. Tillgång-
en till besiktningstjänster för tunga fordon 
förblir sannolikt på sådan nivå i hela landet 
att tillgången inte äventyras och i vissa om-
råden kan tillgången också förbättras. Be-
siktningsställenas placering kan också bli 
kundvänligare än nu, när det blir möjligt att 
bättre beakta behoven hos målgruppen för 
besiktningarna. 

Enligt propositionen ska besiktningskon-
cession för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av tunga fordon också kun-
na beviljas med avvikande krav, om utbudet 
av besiktningstjänster för tunga fordon är 
bristfälligt i regionen, vilket gör det möjligt 
att behålla tillräckliga tjänster på regional 
nivå. Besiktningsverksamhetens ekonomiska 
effektivitet förbättras också när utbudet av 
besiktningstjänster kan inriktas bättre enligt 
den faktiska efterfrågan. 

Propositionen har ingen inverkan på antalet 
fordon som ska besiktas. 

Till följd av propositionen bedöms kvalite-
ten på besiktningsverksamheten förbli på nu-
varande nivå, så propositionen har ingen in-
verkan på trafiksäkerheten.  
 
Den föreslagna lagen om ordnande av enskilt 
godkännande av fordon 

Det beräknas att 11 000—14 000 enskilda 
godkännanden beviljas varje år. För närva-
rande kan enskilda godkännanden med stöd 
av den tillfälliga lagen om enskilt godkän-
nande beviljas av alla besiktningsställen som 
har registreringsbesiktningsrättigheter. Bevil-
jandet av enskilda godkännanden är dock 
kraftigt centraliserat, eftersom cirka 30 be-
siktningsställen beviljar 70 % av de enskilda 
godkännandena. De föreslagna ändringarna 
kan leda till att nätverket av beviljare av en-
skilda godkännanden utglesas. Samtliga be-
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siktningsställen som för närvarande utför re-
gistreringsbesiktningar blir knappast bevilja-
re av enskilda godkännanden i fortsättningen. 
Största delen av beviljarna av enskilda god-
kännanden är sannolikt även i fortsättningen 
besiktningsställen.  

Eftersom godkännandetjänster i huvudsak 
behövs där fordon tillverkas eller utrustas för 
den första registreringen eller där fordonsim-
portörer är verksamma, har en utglesning av 
nätverket i praktiken inga negativa konse-
kvenser för tillgången till tjänsterna.  

De föreslagna ändringarna gör det också 
möjligt för andra än besiktningsställen att 
etablera sig i branschen. Potentiella nya aktö-
rer kunde vara antingen företag som enbart 
koncentrerar sig på enskilt godkännande eller 
företag som för närvarande är verksamma 
som i fordonslagen avsedd teknisk tjänst eller 
godkänd sakkunnig. 

När aktörerna minskar får varje beviljare 
av enskilda godkännanden mera erfarenhet 
av verksamheten genom att arbetsbördan 
ökar. Detta förbättrar aktörernas yrkesskick-
lighet och därigenom kvaliteten på de enskil-
da godkännandena. Förbättrad kvalitet har en 
positiv inverkan på trafiksäkerheten. 
 
4  Beredningen av proposit ionen  

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material  

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet i samarbete med Trafiksä-
kerhetsverket.  

Fordonsförvaltningscentralen lade fram ett 
förslag för kommunikationsministeriet om att 
den grundutbildning som krävs av besiktare 
skulle ändras (dnr 237/12/2007) i februari 
2007. Förslaget har beretts av utbildnings-
kommissionen för besiktningsverksamheten, 
som finns i anslutning till Fordonsförvalt-
ningscentralen. 

I september 2007 publicerades den utred-
ning som Fordonsförvaltningscentralen låtit 
TalentPublicHous Oy göra om prisutveck-
lingen inom besiktningsverksamheten (For-
donsförvaltningscentralens utredningar nr 
2/2007: Selvitys katsastustoiminnan hintake-
hityksestä 1994—2007 (Utredning om pris-

utvecklingen inom besiktningsverksamheten 
1994—2007)). 

I februari 2008 gjorde Fordonsförvalt-
ningscentralen en utredning för kommunika-
tionsministeriet om möjligheter att dämpa 
prisstegringen på besiktningar. Intressent-
grupperna ombads yttra sig om denna utred-
ning (dnr 1630/12/2007). Fordonsförvalt-
ningscentralen lade också i januari fram ett 
förslag för ministeriet om att utveckla besikt-
ningsverksamheten (KM041:00/2008). Ett 
samråd angående dessa förslag ordnades för 
intressentgrupperna i april 2009 i ministeriet. 
På mötet redogjorde Fordonsförvaltningscen-
tralens företrädare för ämbetsverkets förslag. 
Under mötet hördes också intressentgrupper-
nas preliminära synpunkter på saken. 

I kapitel 2.3, som gäller bedömning av nu-
läget, redogörs för McKinsey & Companys 
första och andra utredning, som publicerades 
i september 2008 och i slutet av 2009.   

I januari 2010 ordnade kommunikations-
ministeriet ett nytt samråd för intressent-
grupperna, där man presenterade och delade 
ut de utkast till ny besiktningskoncessionslag 
och ny lag om ordnande av enskilt godkän-
nande av fordon som beretts i ministeriet. I 
det lagutkast som gällde besiktningskonces-
sioner behandlades bl.a. separeringen av be-
siktningskoncessioner för lätta och tunga 
fordon liksom slopandet av kravet på obero-
ende inom besiktningsverksamheten. Under 
samrådet fick företrädare för intressentgrup-
perna föra fram sina åsikter om utkasten. 
Deltagarna hade också möjlighet att kom-
mentera lagutkasten senare. Efter detta sam-
råd ordnande ministeriet också flera enskilda 
samråd om lagutkasten, där man hörde flera 
myndigheter, företag och den övriga bilbran-
schen som hör till besiktningsbranschens in-
tressentgrupper enskilt.  
 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats  

Yttranden om propositionen har begärts av 
justitieministeriet, finansministeriet, under-
visnings- och kulturministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, inrikesministeriet, för-
svarsministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Ut-
bildningsstyrelsen, Tullstyrelsen, Gränsbe-
vakningsväsendet, Rörliga polisen, Trafik-
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skyddet, Trafikförsäkringscentralen, Konkur-
rensverket, Konsumentverket, Privata Be-
siktningsställenas Förbund rf, A-Besiktning 
Ab, K1 Katsastajat Oy, Autoalan Keskusliit-
to ry, Autoalan ja Korjaamoiden Liito ry, 
Automobilförbundet rf, Finlands Transport 
och Logistik SKAL rf, Linja-autoliitto ry, 
Suomen Taksiliitto ry och Autokatsastajat 
AK ry samt flera andra av fordons- och 
transportbranschens intresseorganisationer 
och andra intressentgrupper. Dessutom in-
lämnade flera privata besiktningsföretag ytt-
rande om förslaget. 

Största delen av remissinstanserna ansåg 
att målen för propositionen kan understödjas. 
Flera remissinstanser ansåg att lagändringar-
na ökar konkurrensen i besiktningsbran-
schen, vilket borde dämpa prisstegringen på 
besiktningar. De besiktningsföretag som är 
verksamma för närvarande understödde i hu-
vudsak inte de föreslagna ändringarna med 
undantag av ändringsförslaget som gäller 
kraven på grundutbildning för besiktare.  
 
Lindrigare krav på oberoende 

I propositionen föreslås att kraven på obe-
roende lindras så att kommersiella aktörer i 
bilbranschen, t.ex. bilfirmor och bilverkstä-
der, ska kunna få koncession för periodiska 
besiktningar och kontrollbesiktningar, om de 
uppfyller kraven. Positivt inställda till detta 
förslag var bl.a. arbets- och näringsministeri-
et, inrikesministeriet, Konkurrensverket, 
Konsumentverket, Automobilförbundet rf, 
Logistiikkayritysten Liitto ry, Suomen Taksi-
liitto ry, Linja-autoliitto ry och Finlands 
Transport och Logistik SKAL rf. I de yttran-
den där man var för lindrigare oberoende 
motiverades ståndpunkten allmänt med ökad 
konkurrens och bättre tillgång till besikt-
ningstjänster.  

Av remissinstanserna understödde bl.a. 
Trafikförsäkringscentralen, Yleinen Teolli-
suusliitto ry, Autokatsastajat AK ry, Privata 
Besiktningsställenas Förbund rf, A-
Besiktning Ab, K1 Katsastajat Oy och Be-
siktningsmännen för Motorfordon rf inte att 
kravet på oberoende skulle lindras. De in-
stanser som inte understödde att kravet på 
oberoende skulle lindras motiverade oftast 
sin ståndpunkt med att besiktningstjänsterna 

för specialfordon och tunga fordon försäm-
ras. Dessutom ansåg man att besiktning och 
reparation som utförs inom samma företag 
leder till onödiga underkännanden så att före-
taget ska få mera reparationsarbete. 
 
Separering av besiktningskoncessionerna för 
lätta och tunga fordon 

För att besiktningskoncessionerna för lätta 
och tunga fordon borde separeras talade bl.a. 
Konkurrensverket, Konsumentverket, Am-
mattiedistämislaitos AEL, Yleinen Teollisu-
usliitto ry, Automobilförbundet rf och Logis-
tiikkayritysten Liitto ry. Finlands Transport 
och Logistik SKAL rf förordade i sitt yttran-
de att koncessionerna separeras men förutsat-
te att besiktningsnätverket för tunga fordon 
inte får bli oskäligt glest på den avlägsna 
glesbygden. I de yttranden där man var för en 
separering hade ståndpunkten allmänt moti-
verats med att när det blir lättare för nya ak-
törer att etablera sig i besiktningsbranschen 
ökar konkurrensen, dämpas prisstegringen på 
besiktningar och minskar eventuell subven-
tion av besiktningskostnaderna för tunga for-
don med besiktningarna av lätta fordon.   

Yttranden där en separering av besikt-
ningskoncessionerna för lätta och tunga for-
don inte understöddes kom från Privata Be-
siktningsställenas Förbund rf, Besiktnings-
männen för Motorfordon rf, Autokatsastajat 
AK ry, Linja-autoliitto ry och K1 Katsastajat 
Oy. De instanser som inte understödde en se-
parering av besiktningskoncessionerna moti-
verade allmänt sin ståndpunkt med att till-
gången till besiktningstjänster för tunga for-
don försämras.  
 
Förslag till ändringar av utbildningskraven 
för besiktare 

Av remissinstanserna förhöll sig undervis-
nings- och kulturministeriet, Utbildningssty-
relsen, inrikesministeriets polisavdelning, 
Konkurrensverket, Trafikförsäkringscentra-
len, Automobilförbundet rf, Suomen Taksili-
itto ry, Finlands Transport och Logistik 
SKAL rf, Bilimportörerna rf, Ammatinedis-
tämislaitos AEL, Autoalan Keskusliitto ry 
och A-Besiktning Ab i huvudsak positivt till 
förslagen som gällde utbildningskraven för 
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besiktare. De som förordade förslaget till 
ändring av utbildningskraven motiverade det-
ta med att ändringarna gör det lättare att få 
arbetskraft till besiktningsbranschen och 
dämpar därigenom prisstegringen på besikt-
ningar.  

Besiktningsmännen för Motorfordon rf, 
Privata Besiktningsställenas Förbund rf, Au-
tokatsastajat ry och Yleinen Teollisuusliitto 
ry understödde däremot inte förslagen till 
ändringar i utbildningskraven för besiktare. 
Dessa instanser ansåg i sina yttranden att 
ändringsförslagen allmänt skulle sänka ut-
bildnings- och behörighetskraven för besikta-
re och att ändringarna skulle leda till att kva-
liteten på besiktningarna och trafiksäkerheten 
försämras.  
 
Besiktningsserviceregistret 

Yttranden där ibruktagandet av besikt-
ningsserviceregistret understöddes kom från 
arbets- och näringsministeriet, inrikesmini-
steriets gränsbevakningsavdelning, Konkur-
rensverket, Konsumentverket, Trafikförsäk-
ringscentralen, Finlands Transport och Lo-
gistik SKAL rf samt Logistiikkayritysten Li-
itto ry. De som understödde besiktningsser-
viceregistret motiverade sin ståndpunkt all-
mänt med att registret förbättrar kvaliteten på 
kundbetjäningen och gör den administrativa 
verksamheten mera genomskådlig. 

Autoalan Keskusliitto ry, Autokatsastajat 
ry och K1 Katsastajat understödde inte inrät-
tandet av besiktningsserviceregistret i sina 
yttranden. Dessa instanser motiverade sin 
negativa ståndpunkt allmänt med att besikt-

ningsserviceregistret skulle orsaka verksam-
hetsidkarna mera kostnader och arbete.  
 
Annat beaktansvärt i yttrandena 

Finansministeriet konstaterade i sitt yttran-
de i fråga om det ökade behov av tillsyn över 
besiktningsverksamheten som förslaget kon-
staterats medföra för Trafiksäkerhetsverket 
att de nya och förändrade uppgifter som Tra-
fiksäkerhetsverket eventuellt får till följd av 
propositionen bör ordnas inom ramen för de 
personalresurser som godkänts för kommu-
nikationsministeriets förvaltningsområde i 
produktivitetsprogrammet.  

Justitieministeriet kom i sitt yttrande med 
flera ändringsförslag i lagutkasten samt beto-
nade i sitt yttrande och i förhandlingar som 
fördes efter att yttrandet lämnats vikten av att 
god förvaltning tillgodoses i besiktningsverk-
samheten. Justitieministeriets yttrande och de 
andra ställningstagandena har beaktats vid 
den fortsatta beredningen av propositionen. 

Konsumentverket ansåg i sitt yttrande att 
tillgången till besiktningstjänster till skäligt 
pris borde tryggas i lag, varvid de besikt-
ningsavgifter som tas ut skulle få innehålla 
högst en rimlig avkastning på kapitalet i före-
tag som bedriver besiktningsverksamhet. 
Konsumentverkets förslag om begränsning 
av avkastningen beaktades inte som sådant. I 
propositionen stannade man för att priserna 
inom besiktningsverksamheten ska följas 
med hjälp av det föreslagna besiktningsservi-
ceregistret.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om koncession för fordonsbe-
siktning  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. 
ska lagen i överensstämmelse med den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen tillämpas 
på dem som söker koncession och dem som 
med stöd av koncession bedriver besikt-
ningsverksamhet samt på dem som ger sådan 
utbildning som förutsätts i besiktningsverk-
samhet. I lagen föreslås bestämmelser om 
tillförlitlighet och yrkesskicklighet för besik-
tare och personer som svarar för besiktnings-
verksamheten, och detta nämns i lagens till-
lämpningsområde. 

I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en 
bestämmelse enligt vilken bestämmelser om 
beviljare av typgodkännande av fordon och 
enskilt godkännande av fordon utfärdas sär-
skilt. Enligt 34 § i fordonslagen är Trafiksä-
kerhetsverket typgodkännandemyndighet i 
Finland. Bestämmelser om beviljare av en-
skilt godkännande av fordon finns i den tem-
porära lagen om enskilt godkännande och i 
den nuvarande lagen om enskilt godkännan-
de. Den senare lagen föreslås nu bli upphävd 
och det föreslås att en ny lag om ordnande av 
enskilt godkännande av fordon stiftas.  

2 §. Tillämpning av lagen inom försvars-
makten. I lagen föreslås en egen paragraf om 
tillämpning av lagen inom försvarsmakten.  

Enligt 1 mom. ska det fortfarande genom 
förordning av försvarsministeriet utfärdas be-
stämmelser om vilka militärfordon som ska 
besiktas vid ett i den föreslagna lagen avsett 
besiktningsställe och vilka militärfordon som 
försvarsmakten själv besiktar. I försvarsmini-
steriets förordning om tillsyn över trafikdug-
ligheten hos vissa militärfordon som används 
i trafik (744/2009) föreskrivs om försvars-
maktens periodiska besiktning av fordon som 
registrerats i militärfordonsregistret samt om 
årlig besiktning av vissa militärfordon. 

Vanliga militärfordon ska besiktas vid be-
siktningsställen som avses i besiktningskon-

cessionslagen. Försvarsmakten besiktar själv 
sådan fordonsmateriel som används enbart 
inom försvarsmakten och som det finns kun-
skap om endast inom försvarsmakten. Varje 
år besiktas cirka 7 000 militärfordon på be-
siktningsställen; fordonsinspektörerna inom 
försvarsmakten besiktar cirka 2 100 fordon, 
och dessutom besiktar försvarsmakten pan-
sarmateriel. Eftersom en del av militärfordo-
nen besiktas inom försvarsmakten är det 
nödvändigt att genom förordning av för-
svarsministeriet föreskriva om de särskilda 
krav i anslutning till försvarsmaktens besikt-
ningsställen och deras utrustning som behövs 
vid besiktning av denna materiel. Till denna 
del kompletteras försvarsministeriets bemyn-
digande att utfärda förordning jämfört med 
nuläget. 

I 2 mom. föreskrivs om de krav som gäller 
försvarsmaktens fordonsinspektörer. Be-
stämmelserna i denna lag ska tillämpas på 
kraven på grundutbildning för fordonsinspek-
törer som utför besiktningar inom försvars-
makten och på deras tillförlitlighet. Däremot 
ska försvarsmakten ordna vidareutbildning 
för fordonsinspektörerna. Vidareutbildningen 
ska omfatta de krav som följer av särdragen 
hos den materiel som ska besiktas inom för-
svarsmakten. Den specialutbildning som för-
utsätts för utförandet av omfattande broms-
kontroll ska dock överensstämma med de 
allmänna kraven. 

Inspektörsrättigheterna ska vara på samma 
nivå som rättigheterna avseende tunga fordon 
enligt denna lag, men de klassificeras i rät-
tigheter avseende pansarmateriel och övrigt 
materiel. Exempelvis utbildning för tunga 
fordon enligt denna lag lämpar sig inom för-
svarsmakten för periodiska besiktningar av 
annan materiel än pansarmateriel.  

Inspektörsrättigheter beviljas av huvudsta-
ben på ansökan. Rätten gäller under en per-
sons hela tjänstgöringstid förutsatt att inspek-
tören regelbundet deltar i den fortbildning 
som ordnas med jämna mellanrum. 

3 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras de begrepp som används i lagen.  

Enligt 1 punkten avses med besiktning i 
fordonslagen avsedda besiktningar. Dessa är 
periodiska besiktningar och kontroll-, regi-
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strerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar. 

Enligt 2 punkten avses med person som 
svarar för besiktningsverksamheten en sådan 
person som svarar för de besiktningar som 
utförs på besiktningsstället och som säker-
ställer att besiktningarna utförs korrekt. 

Enligt 3 punkten avses med besiktare en 
person som har rätt att utföra besiktningar. I 
lagen och med stöd av den föreskrivs om de 
krav som ställs på besiktare och som gäller 
besiktarens tillförlitlighet och yrkesskicklig-
het. 

Enligt 4 punkten avses med lätta fordon 
personbilar med en totalmassa av högst 3,5 
ton (kategori M1), samt paketbilar (kategori 
N1), mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhju-
lingar samt lätta fyrhjulingar (kategori L), 
släpvagnar med en totalmassa av högst 3,5 
ton (kategori O1 och O2) och terrängfordon. 
Motsvarande begrepp definieras inte i den 
gällande besiktningskoncessionslagen. Be-
stämmelser om vilka fordon som ska genom-
gå periodiska besiktningar finns i besikt-
ningsförordningen.  

Enligt 5 punkten avses med tunga fordon 
personbilar (kategori M1) med en totalmassa 
som är större än 3,5 ton, lastbilar (kategori 
N2 och N3), bussar (kategori M2 och M3), 
släpvagnar med en totalmassa som är större 
än 3,5 ton (kategori O3 och O4), traktorer (ka-
tegori T och C), trafiktraktorer och motorred-
skap. Motsvarande begrepp definieras inte i 
den gällande besiktningskoncessionslagen.   

1 2 § i trafikministeriets beslut om tilläggs-
utbildning för fordonsbesiktningspersonal 
definieras lätta och tunga fordon. I nämnda 3 
§ avses med lätta fordon alla sådana fordon 
vilkas största tillåtna totalmassa vid använd-
ning och registrering är högst 3,5 ton och 
med tunga fordon alla sådana fordon vilkas 
största tillåtna totalmassa vid användning och 
registrering är större än 3,5 ton. Dessa defini-
tioner har att göra med besiktarnas utbild-
ningskrav. 

Definitionen av lätta och tunga fordon har 
särskilt att göra med den uppdelning av be-
siktningskoncessionerna som föreslås i 6 §. 
Enligt definitionerna av lätta och tunga for-
don är alla bussar tunga fordon. Alla trakto-
rer och motorredskap är också tunga fordon, 
men de omfattas inte av skyldigheten att ge-

nomgå periodiska besiktningar. Den före-
slagna klassificeringen motsvarar den nuva-
rande utbildningspraxisen för besiktare.   

Enligt 6 punkten avses med besiktningsser-
viceregistret ett offentligt register som Tra-
fiksäkerhetsverket för med hjälp av automa-
tisk databehandling på internet över inneha-
vare av besiktningskoncession och ärenden i 
anslutning till deras besiktningstjänster. 
Medborgarna ska ha möjlighet att ur registret 
få tillförlitlig information om besiktningspri-
ser samt att där jämföra besiktningsställenas 
tjänster och priser. 
 
2 kap. Besiktningskoncession 

4 §. Koncessionskrav. Enligt paragrafen 
ska besiktningsverksamhet på nuvarande sätt 
få bedrivas endast av den som innehar be-
siktningskoncession. I 5 § föreskrivs om un-
dantag från koncessionskravet i fråga om 
smärre delar av besiktningen. 

5 §. Delar av en besiktning som kan utföras 
utan besiktningskoncession. I 1 mom. intas 
bestämmelsen i 2 § 3 mom. i den gällande 
besiktningskoncessionslagen i sak oföränd-
rad. Enligt momentet kan genom förordning 
av statsrådet bestämmas att smärre delar av 
besiktningsuppgifterna kan utföras även av 
något annat kontrollställe än ett besiktnings-
ställe. Kontrollstället ska på nuvarande sätt 
till sitt förfogande ha tillräckliga kontrollan-
ordningar samt kompetent och sakkunnig 
personal för uppgiften. Till skillnad från den 
nuvarande bestämmelsen ska kontrollstället 
till sitt förfogande också ha nödvändiga loka-
ler för utförandet av uppgifterna.  

I 17 § i besiktningsförordningen föreskrivs 
om kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, 
dragkoppling och hastighetsbegränsande an-
ordningar som utförs av kontrollställen. 

I 2 mom. bestäms på nuvarande sätt att Tra-
fiksäkerhetsverket utövar tillsyn över kon-
trollställen som anmält sig för uppgifterna 
enligt 1 mom. Den gällande lagens 2 § 3 
mom. kompletteras så att Trafiksäkerhets-
verket i de fall som uppräknas i momentet 
kan ge kontrollstället en anmärkning eller en 
skriftlig varning som också kan bero på att 
kontrollstället inte har tillgång till nödvändi-
ga lokaler.  
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Enligt 3 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
kunna bestämma att ett kontrollställes kon-
troller inte godkänns, om de brister eller för-
summelser som avses i 2 mom. fortfarande 
förekommer. Förutsättningen för ett sådant 
beslut ska vara att kontrollstället har fått en 
skriftlig varning för bristerna eller försum-
melserna. 

I 4 mom. intas bemyndigandet i 2 § 4 mom. 
i den gällande besiktningskoncessionslagen i 
sak oför-ändrat dock så att bestämmelserna 
om behörighetskrav och tillsyn ska vara när-
mare bestämmelser. 

6 §. Besiktningskoncession. I paragrafen fö-
reskrivs om besiktningskoncessionens om-
fattning utgående från de fordonskategorier 
som ska besiktas och besiktningsslagen. I 
den gällande besiktningskoncessionslagen 
förutsätts att alla besiktningsställen utför be-
siktningar av alla fordon, och koncessionerna 
uppdelas i lagens 7 § enligt besiktningsslagen 
i besiktningsställen som utför periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar eller be-
siktningsställen som utför alla besiktnings-
slag.  

Enligt förslaget utökas den nuvarande kon-
cessionsindelningen med en indelning som 
utgår ifrån om det är fråga om lätta eller 
tunga fordon. Enligt den kan besiktningskon-
cessioner beviljas för periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar av lätta fordon, för 
periodiska besiktningar och kontrollbesikt-
ningar av tunga fordon, periodiska besikt-
ningar och kontroll-, registrerings-, ändrings- 
och kopplingsbesiktningar av lätta fordon el-
ler periodiska besiktningar och kontroll-, re-
gistrerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar av tunga fordon. Koncession ska kun-
na beviljas för endast ett eller en kombina-
tion av flera av de ovan nämnda konces-
sionsslagen. Av de föreslagna koncessions-
slagen motsvarar 1 och 2 punkten tillsam-
mans och 3 och 4 punkten tillsammans kon-
cessionsslagen i den gällande besiktnings-
koncessionslagen.  

För närvarande har endast besiktningar av 
lätta fordon kunnat utföras vid besiktnings-
ställets filial. Endast ett besiktningsföretag 
som redan har ett ordinarie verksamhetsställe 
som erbjuder besiktningar av alla fordon har 
fått inrätta en filial.  

I indelningen i den gällande besiktnings-
koncessionslagen har det inte beaktats att an-
talet fordon som hör till olika fordonskatego-
rier avviker betydligt från varandra i re-
gistret, så att det har uppkommit strukturell 
överkapacitet inom besiktningsnätet för 
tunga fordon. Varje år utförs cirka 15 gånger 
flera besiktningar av lätta fordon än av tunga 
fordon. Sålunda är det ändamålsenligt att an-
talen besiktningsställen som utför besikt-
ningar av dessa fordonsslag avviker från var-
andra.  

Till följd av den föreslagna ändringen upp-
kommer det sannolikt besiktningsställen som 
är specialiserade enbart på lätta fordon och 
besiktningsställen som är specialiserade en-
bart på tunga fordon. Antalet besiktningsstäl-
len som utför enbart periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar av lätta fordon kan 
förutspås öka jämfört det nuvarande antalet 
verksamhetsställen. Det är också sannolikt att 
antalet besiktningsställen som utför besikt-
ningar av tunga fordon kommer att minska 
jämfört med nuläget. Å andra sidan gör den 
föreslagna koncessionsindelningen det möj-
ligt att placera verksamhetsställena på de 
platser som är bäst med tanke på de fordon 
som ska besiktas. Den föreslagna konces-
sionsindelningen gör det också möjligt för 
besiktningsställena att specialisera sig på vis-
sa typer av besiktningar, varvid respektive 
besiktningsställes kunnande inom det egna 
specialområdet sannolikt ligger på högre nivå 
än nu.  

7 §. Förutsättningar för beviljande av be-
siktningskoncession. I paragrafen föreskrivs 
om förutsättningarna för beviljande av be-
siktningskoncession. Förutsättningarna för 
beviljande i fråga om besiktningsställen som 
utför endast periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar avviker från förutsättning-
arna för beviljande i fråga om besiktnings-
ställen som utför registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktningar. 

Enligt 6 § i den gällande besiktningskon-
cessionslagen krävs av den som söker kon-
cession och hans anställda är strikt oberoende 
av tillverkning, försäljning, import, service 
och annan motsvarande verksamhet som 
gäller fordon och tillbehör till fordon, försäk-
ringsgranskningar samt tillståndspliktig tra-
fik. Det föreslås dock att detta strikta obero-
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ende slopas i fråga om besiktningsställen 
som utför endast periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar.  

Genom att kraven på oberoende lättas upp i 
fråga om periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar kan man trygga tillgången 
till dessa tjänster som anlitas av varje bilist 
också i glesbygden. För besiktningsställena 
innebär detta en möjlighet att utnyttja lokaler 
och anordningar effektivare för annan verk-
samhet under lugna tider. Verkstäder får ock-
så möjlighet att utvidga sin verksamhet till 
periodiska besiktningar och kontrollbesikt-
ningar, om de uppfyller alla krav som ställs 
på besiktningsställen. För kunderna kan änd-
ringen antas innebära att de sparar avsevärt 
med tid och besvär och att det blir mindre 
körande när de kan få service-, reparations- 
och besiktningsåtgärder på samma gång och 
från samma ställe.   

Enligt 1 mom. 1 punkten ska sökanden ha 
rätt att idka näring i Finland. 

Enligt 1 mom. 2 punkten får sökanden inte 
vara försatt i konkurs och om det är fråga om 
en fysisk person ska han eller hon vara myn-
dig och att hans eller hennes handlingsbehö-
righet inte ha begränsats. 

Enligt 1 mom. 3 punkten förblir sökandens 
tillförlitlighet en förutsättning för beviljande 
av besiktningskoncession i överensstämmel-
se med 3 § i den gällande besiktningskonces-
sionslagen. Närmare bestämmelser om kra-
ven på sökandens tillförlitlighet finns i 9 §. 

Enligt 1 mom. 4 punkten ska av sökanden 
förutsättas sådan organisering att annan verk-
samhet som sökanden bedriver i anslutning 
till fordon inte inverkar på besiktningsbeslu-
tet. Som sådan kan betraktas en sådan orga-
nisationsstruktur där ledningen och besikt-
ningsverksamheten och den andra verksam-
heten samt tillsynen över arbetet är ordnade 
separat. Motsvarande utredning förutsätts 
även i det fallet att besiktningsverksamheten 
och den andra verksamheten bedrivs inom 
olika företag, om samma personer ändå är 
verksamma inom företagens organisation. 

I 1 mom. 5 punkten förutsätts att sökanden 
förmår säkerställa en tillräckligt hög kvalitet 
på verksamheten. Sökanden förutsätts ha ett 
kvalitetsledningssystem som är certifierat en-
ligt SFS-EN ISO 9001:2008 eller en nyare 
motsvarande standard. I kvalitetsledningssy-

stemet ska beaktas de krav som föreskrivs i 
fråga om besiktningsverksamhet i denna lag 
och med stöd av den, varvid det fungerar 
som ett effektivt hjälpmedel vid tillsynen 
över besiktningen. I 3 § i den gällande be-
siktningskoncessionslagen förutsätts att sö-
kanden ska kunna säkerställa en tillräcklig 
kvalitet på verksamheten. Enligt 3 § i trafik-
ministeriets beslut om koncession för for-
donsbesiktning ska besiktningsverksamhe-
tens kvalitet visas med en uppdaterad kvali-
tetsmanual på varje besiktningsställe. Kvali-
tetsmanualens faktiska betydelse har i många 
fall blivit synnerligen liten, eftersom det inte 
har förutsatts något fungerande kvalitetssy-
stem. Ett kvalitetssystem förutsätter fortlö-
pande upprätthållande och förbättring av 
kvaliteten, vilket ska övervakas regelbundet 
med hjälp av certifiering. Certifieringen ut-
förs av ett av Finas ackrediterat certifierings-
organ. Detta underlättar Trafiksäkerhetsver-
kets tillsyn över besiktningen. För besikt-
ningsverksamhet finns standarden SFS-EN 
ISO/IEC 17020 (Allmänna krav på verksam-
het hos olika typer av organisationer som ut-
för kontroll), som är noggrannare än den all-
männa standarden gällande kvalitetssystem. I 
Sverige krävs i fortsättningen ackreditering 
enligt den sistnämnda standarden. I detta 
skede kan standarden SFS-EN ISO 9001 an-
ses garantera tillräcklig kvalitet på besikt-
ningsverksamheten tillsammans med Trafik-
säkerhetsverkets tillsyn och andra krav som 
föreslås i denna lag. 

Enligt 1 mom. 6 punkten ska sökanden för-
utsättas ha en myndig, tillförlitlig och yrkes-
skicklig person som svarar för besiktnings-
verksamheten och som inte får vara försatt i 
konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. Närmare bestämmelser om 
den ansvariga personens tillförlitlighet ingår i 
15 § och om yrkesskicklighet i 21 §. Den fö-
reslagna förutsättningen motsvarar innehållet 
i den gällande besiktningskoncessionslagen 
där det i 4 § förutsätts att den ansvariga per-
sonen är tillförlitlig och enligt 5 § anses sö-
kanden vara sakkunnig, om för besiktnings-
stället har anmälts en behörig person som 
svarar för besiktningsverksamheten.  

Enligt 1 mom. 7 punkten ska de besiktare 
som sökanden har anställda vara tillförlitliga 
och yrkesskickliga. Närmare bestämmelser 
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om besiktarnas tillförlitlighet finns i 15 § och 
som kraven på deras yrkesskicklighet i 17 §. 

Enligt 1 mom. 8 punkten förutsätts sökan-
den ha tillräckliga lokaler för att besiktning-
arna ska kunna utföras korrekt. Närmare be-
stämmelser om lokalerna finns i 12 §. 

Enligt 1 mom. 9 punkten förutsätts sökan-
den ha besiktningsanordningar och utrustning 
för att besiktningarna ska kunna utföras kor-
rekt. Närmare bestämmelser om besiktnings-
anordningar och utrustning finns i 12 §.  

Enligt 1 mom. 10 punkten förutsätts att sö-
kanden i överensstämmelse med 12 § i den 
gällande besiktningskoncessionslagen har 
ändamålsenliga förbindelser till fordonstra-
fikregistret. Med ändamålsenliga förbindelser 
avses en fungerande internetförbindelse och 
användarrättigheter till fordonstrafikregistret.  

Enligt 1 mom. 11 punkten förutsätts i över-
ensstämmelse med 3 § i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen att sökanden förmår 
sörja för ett behörigt dataskydd. Att data-
skyddskraven är uppfyllda ska granskas i 
samband med inspektionen av lokalerna och 
anordningarna. Vid inspektionen fästs upp-
märksamhet vid bl.a. bildskärmsterminaler-
nas placering, förvaringen av dokument, da-
tasäkerhetsprogram och andra saker som in-
verkar på dataskyddet. 

Enligt 1 mom. 12 punkten ska sökanden 
förutsättas ha en ansvarsförsäkring för att er-
sätta skador som besiktningsverksamheten 
eventuellt orsakar fordon. Ansvarsförsäk-
ringens försäkringsbelopp ska med beaktande 
av besiktningsverksamhetens art och omfatt-
ning vara tillräckligt för att ersätta de skador 
som besiktningsverksamheten eventuellt or-
sakar och den ska till övriga villkor motsvara 
normal försäkringspraxis i branschen. I den 
gällande besiktningskoncessionslagen förut-
sätts att sökanden är solvent. Det föreslagna 
kravet ersätter solvenskravet. Syftet med sol-
venskravet har i praktiken varit att trygga 
kundens och statens intressen, men en an-
svarsförsäkring kan anses räcka till för detta.  

Enligt 2 mom. ska förutsättningarna för be-
siktningskoncession som berättigar till regi-
strerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar i övrigt motsvara kraven på ett besikt-
ningsställe som utför endast periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar, men i 
stället för organiseringskravet förutsätts att 

sökanden är oberoende. Bestämmelser om 
bedömningen av om sökanden uppfyller kra-
vet på oberoende finns i 11 §. 

Vid en registreringsbesiktning godkänns ett 
fordon för registrering och trafik i Finland, 
vilket till denna del motsvarar enskilt god-
kännande som åtgärd. För beviljare av enskilt 
godkännande föreslås motsvarande krav på 
oberoende. Vid registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktningar är det fråga om att be-
döma om fordonet överensstämmer med kra-
ven och om konstruktionerna är säkra, medan 
man vid en periodisk besiktning bedömer 
skicket hos ett fordon och utrustning som re-
dan godkänts vid andra besiktningar eller ett 
godkännande. Alla bilar ska genomgå perio-
disk besiktning med regelbundna mellanrum, 
medan registrerings-, ändrings- och kopp-
lingsbesiktningar är mera av engångsnatur. 
Av dessa orsaker kan också kraven på obero-
ende avvika mellan dessa besiktningsslag. 
Registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktningar förutsätter också specialkunnande 
av besiktaren, vilket till följd av ändringen 
koncentreras endast till de besiktningsställen 
som utför dessa besiktningar. Till följd av att 
kunnandet koncentreras bedöms kvaliteten på 
dessa specialbesiktningar bli bättre.     

I 3 mom. föreskrivs om möjlighet att av 
särskilda skäl godkänna samma person som 
ansvarig person för besiktningsverksamheten 
för flera besiktningsställen än ett, om han el-
ler hon faktiskt kan svara för sina uppgifter. 
Som särskilda skäl kan åtminstone betraktas 
korta öppettider på besiktningsstället och att 
de fordon som omfattas av besiktningsskyl-
dighet är litet i regionen. Med faktiskt ansvar 
avses att personen i regel är på plats eller att 
han eller hon har möjlighet att komma till be-
siktningsstället när fordon besiktas där. En-
ligt 12 § i den föreslagna lagen och 11 § i 
den gällande besiktningskoncessionslagen 
ska besiktningsställets lokaler vara belägna 
nära varandra. Enligt motiveringen till den 
gällande besiktningskoncessionslagen avses 
härmed ett avstånd på högst 10 kilometer och 
en körsträcka på högst 15 minuter. Dessa av-
stånd kan fortfarande anses vara sådana att 
den ansvariga personen har faktisk möjlighet 
att svara för sina uppgifter.  

I 4 mom. ges möjlighet att avslå en ansökan 
om besiktningskoncession i sådana fall där 
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Trafiksäkerhetsverket får kännedom om att 
arrangemang som hänför sig till ansökan har 
vidtagits för att kringgå bestämmelserna om 
förutsättningarna för besiktningskoncession. 
Härmed avses t.ex. en situation där man läm-
nar Trafiksäkerhetsverket en sådan utredning 
om sin organisation som i själva verket inte 
stämmer utan den har gjorts bara för att 
kringgå organiseringskravet i förslaget till 1 
mom. 4 punkten. 

Enligt den gällande besiktningskonces-
sionslagen kan koncession inte beviljas ett 
ämbetsverk, en inrättning eller en läroanstalt 
vars huvudman är staten, en kommun eller en 
samkommun. Denna begränsning slopas, 
varvid koncession kan beviljas även nämnda 
aktörer. Också fysiska personer ska kunna få 
koncession. 

För närvarande förutsätts också att den som 
söker koncession ska vara en i Finland regi-
strerad juridisk person. Ett sådant krav kan 
dock inte ställas på de sökande på grund av 
etableringsfriheten, så kravet slopas. 

8 §. Exceptionella förutsättningar för kon-
cession för besiktning av tunga fordon. En-
ligt 7 § 1 mom. 8 punkten i lagförslaget ska 
den som söker koncession ha tillräckliga lo-
kaler där besiktningarna kan utföras och en-
ligt 9 punkten besiktningsanordningar och ut-
rustning med vilka besiktning kan utföras 
korrekt. I 12 § finns närmare bestämmelser 
om besiktningsstället lokaler och besikt-
ningsanordningar. I nämnda 12 § föreslås 
dessutom ett bemyndigande att utfärda när-
mare bestämmelser och föreskrifter.  

Enligt förslaget till 1 mom. ska besikt-
ningskoncession för periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar av tunga fordon 
kunna beviljas en sökande vars lokaler och 
anordningar inte till alla delar uppfyller kra-
ven i bestämmelser och föreskrifter. Tanken 
är att ett dylikt besiktningsställe med avvi-
kande krav inte ska konkurrera med de van-
liga besiktningsställena vad gäller tunga for-
don, eftersom besiktningskoncession med 
avvikande krav ska kunna beviljas bara om 
utbudet av besiktningstjänster är bristfälligt i 
regionen. Den föreslagna bestämmelsen för-
bättrar tillgången till tjänster för tunga for-
don, när sådana verkstäder eller andra be-
siktningsställen kan etablera sig i besikt-
ningsbranschen vilkas lokaler och anord-

ningar till smärre delar avviker från de all-
männa kraven. Bristfälligheterna kunde gälla 
i första hand måtten på inspektionsgropen 
och hallen samt bromsmätningsprogrammen.  

Bestämmelsen har ingen inverkan på tra-
fiksäkerheten eller opartiskheten inom be-
siktningsverksamheten, eftersom syftet med 
undantaget inte är att ändra innehållet i de 
besiktningar som utförs på verksamhetsstället 
eller förutsättningarna för godkännande, utan 
de ska vara desamma som på andra besikt-
ningsställen för tunga fordon. Exempelvis 
trots att bromsmätningsprogram saknas ska 
vid fordonsbesiktningen förutsättas att ett in-
tyg över en med bromsmätningsprogram ut-
förd kontroll av fordonets bromsar som ut-
färdats av en bilverkstad eller något annat 
ställe som har installations- och reparations-
tillstånd för bromsar visas upp. 

Enligt den gällande besiktningskonces-
sionslagen ska koncessionshavare som redan 
innehar besiktningskoncession kunna få rätt 
att inrätta en filial som sköts från besikt-
ningsstället där man besiktar endast lätta for-
don med en totalmassa av högst 3,5 ton. 
Även då är förutsättningen att utbudet av be-
siktningstjänster i regionen annars vore brist-
fälligt. Enligt lagförslaget ska det inte längre 
behövas dylika filialer, eftersom egentlig 
koncession kan fås för besiktning av enbart 
lätta fordon. För de filialer som är verksam-
ma nu intas i 59 § 5 mom. i lagen en över-
gångsbestämmelse, enligt vilken en filial 
med vissa undantag kan fortsätta sin verk-
samhet lika länge som det ordinarie besikt-
ningsställe från vilket filialen sköts, dock 
högst så länge som koncessionen gäller eller 
om koncessionen gäller kortare tid än tre år, i 
tre år. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om hur 
den i 1 mom. avsedda bristen på besiktnings-
tjänster i regionen ska bedömas. Då ska man 
åtminstone beakta avståndet mellan det be-
siktningsställe som enligt planerna ska inrät-
tas med avvikande krav och ett besiktnings-
ställe enligt 6 § 1 mom. 2 och 4 punkten, vart 
människorna i regionen vanligtvis åker för att 
uträtta sina ärenden och antalet tunga fordon 
som omfattas av besiktningsskyldighet. När 
det är fråga om tunga fordon borde avståndet 
från ett sedvanligt besiktningsställe för tunga 
fordon vara över femtio kilometer. Med regi-



 RP 314/2010 rd  
  

 

40 

on förstås området på ungefär femtio kilome-
ters radie kring det besiktningsställe som be-
viljats koncession med avvikande krav. 

Enligt 3 mom. ska besiktningskoncessionen 
för ett besiktningsställe som inrättats med 
avvikande krav återkallas, om besiktnings-
koncessionen beviljas ett besiktningsställe 
för tunga fordon som uppfyller alla krav i re-
gionen och om inte lokalerna och anordning-
arna på besiktningsstället fås att uppfylla 
samtliga krav på ett verksamhetsställe som 
motsvarar kraven. På så vis får ett besikt-
ningsställe som inrättats med avvikande krav 
inte ogrundad konkurrensfördel i förhållande 
till ett sedvanligt besiktningsställe.  Ett be-
siktningsställe som inrättats med avvikande 
krav ska upphöra med sin verksamhet inom 
ett år efter det att ett besiktningsställe som 
uppfyller alla krav och som besiktar tunga 
fordon inleder sin verksamhet i regionen. 
Som den tidpunkt då verksamheten inleds be-
traktas den tidpunkt då det första tunga for-
donet faktiskt besiktas på besiktningsstället. 

9 §. Bedömning av sökandens tillförlitlig-
het. De personer som förutsätts vara tillförlit-
liga på det sätt som avses i bestämmelsen är 
nästan desamma som i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen. Bestämmelser om 
tillförlitlighet i fråga om den person som sva-
rar för besiktningsverksamheten och besik-
tarna ingår dock i en annan paragraf än den 
om sökandens tillförlitlighet. Genom änd-
ringen framhävs att den tillförlitlighet som 
förutsätts av den som söker besiktningskon-
cession är annorlunda än tillförlitligheten i 
fråga om den person som svarar för besikt-
ningsverksamheten och besiktarna. Det före-
slås att grunderna för bedömning av tillförlit-
ligheten i den gällande besiktningskonces-
sionslagen preciseras. Dessutom föreslås i 2 
mom. 1—3 punkten nya grunder för bedöm-
ning av tillförlitligheten.  

Enligt 1 mom. får sökanden eller en i 9 § 
nämnd person inte ha meddelats näringsför-
bud eller varit meddelad näringsförbud under 
de senaste fem åren för att sökanden ska 
kunna anses tillförlitlig. Om någon av de per-
soner som avses i paragrafen inte är tillförlit-
lig, ska den som söker besiktningskoncession 
inte kunna anses tillförlitlig.   

Enligt 1 mom. 1 punkten ska minst två år 
långa fängelsestraff under de tio senaste åren 

för alla personer som avses i bestämmelsen 
leda till att sökanden inte anses tillförlitlig.  

Enligt 1 mom. 2 punkten ska alla straff för 
grov överträdelse av bestämmelserna om be-
siktning, registrering eller beskattning av 
fordon eller bestämmelserna om bokföring 
eller ekonomiförvaltning som alla personer 
som avses i bestämmelsen dömts till under 
de fem senaste åren leda till att sökanden inte 
anses tillförlitlig. Både bötes- och fängelse-
straff ska beaktas när tillförlitligheten be-
döms. Dessutom ska fängelsestraff som är 
över sex månader men under två år för något 
annat brott som anses visa att personen eller 
bolagen i fråga är uppenbart olämplig att be-
driva besiktningsverksamhet vara ett tecken 
på att personen eller sökanden i fråga inte 
kan anses tillförlitlig. Sådana brott är t.ex. 
registeranteckningsbrott, brott mot den of-
fentliga ekonomin, bedrägeri, penningtvätt-
brott, gäldenärsbrott, tullklareringsbrott i an-
slutning till import och export, narkotikabrott 
och vissa näringsbrott, t.ex. muta i närings-
verksamhet. 

Enligt 1 mom. 3 punkten ska fängelsestraff 
på högst sex månader eller upprepade bötes-
straff för brott som anses visa att personen i 
fråga är uppenbart olämplig att bedriva be-
siktningsverksamhet vilka alla personer som 
avses i bestämmelsen dömts till under de tre 
senaste åren leda till att sökanden inte anses 
tillförlitlig. Bedömning av tillförlitligheten 
används i fråga om såväl fängelse- som bö-
tesstraff. Då bedöms i varje enskilt fall om 
den gärning som ligger till grund för straffet 
är olämplig för den som ska bedriva besikt-
ningsverksamhet. Om gärningen är ägnad att 
försämra medborgarnas förtroende för den 
som bedriver besiktningsverksamhet visar 
gärningen på olämplighet. Sådana gärningar 
är åtminstone de brott som avses i 1 mom. 2 
punkten samt brott som leder till körförbud. 
Med upprepade bötesstraff avses här minst 
tre bötesstraff.   

Enligt 2 mom. ska en person som avses i 1 
mom. utöver de situationer som avses i 1 
mom. inte heller betraktas som tillförlitlig att 
bedriva besiktningsverksamhet i de fall som 
föreslås i 2 mom. 1—3 punkten.   

Enligt 2 mom. 1 punkten ska en person inte 
betraktas som tillförlitlig under tiden för åtal 
för brott eller de undersökningar som detta 
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förutsätter. En person ska inte kunna betrak-
tas som tillförlitlig om åtalet för brott eller de 
undersökningar som detta förutsätter kan in-
verka på personens förutsättningar att sköta 
sina uppgifter. Tillförlitligheten ska bedömas 
från fall till fall.  

Enligt 2 mom. 2 punkten ska en sökande el-
ler person inte heller betraktas som tillförlit-
lig under högst fem år på grund av tidigare 
verksamhet, om sökanden eller personen i 
fråga genom sin verksamhet av någon annan 
orsak än de som avses i 9 § har orsakat åter-
kallande av besiktningskoncessionen med 
stöd av 43 § 2 och 3 mom. Avsikten är att 
förhindra t.ex. att personen i fråga blir ägare 
till ett annat besiktningsställe eller en i 9 § 
avsedd person efter det att han eller hon tidi-
gare medvetet godkänt sådana fordon för an-
vändning i trafik som uppenbart inte har upp-
fyllt bestämmelser eller föreskrifter. En sö-
kande ska betraktas som icke tillförlitlig t.ex. 
i en situation där sökanden tidigare ha för-
summat att iaktta det föreskrivna kravet på 
opartiskhet i besiktningsverksamheten  

Enligt 2 mom. 3 punkten ska en person inte 
heller betraktas som tillförlitlig om det under 
de senaste fem åren på grund av personens 
verksamhet upprepade gånger har getts an-
märkningar eller skriftliga varningar som 
hänför sig till bedrivandet av besiktnings-
verksamhet eller om personen upprepade 
gånger har förbjudits att utföra besiktningar 
med stöd av 44 §. Det ska ges mer än två 
anmärkningar för att en person ska anses icke 
tillförlitlig och således olämplig att bedriva 
besiktningsverksamhet. I allmänhet ska det 
dock räcka med två varningar eller förbud 
mot att utföra besiktning. 

10 §. Beslut om sökandens tillförlitlighet. I 
lagen föreslås en ny paragraf enligt vilken 
Trafiksäkerhetsverket på begäran av antingen 
sökanden eller en i 9 § nämnd person ska be-
sluta om sökanden eller en i 9 § nämnd per-
son är tillförlitlig. Sökanden kan innan han 
eller hon lämnar in ansökan om besiktnings-
koncession eller t.ex. skaffar finansiering el-
ler lokaler som behövs i besiktningsverk-
samheten ha behov av att utreda om sökan-
den över huvud taget har någon möjlighet att 
få besiktningskoncession. Av denna orsak 
kan sökanden ha behov av att låta Trafiksä-
kerhetsverket undersöka den egna tillförlit-

ligheten eller tillförlitligheten hos sina i 9 § 
avsedda personer innan besiktningskonces-
sion söks. Ibland kan också Trafiksäkerhets-
verket ha behov av att utreda om en sökande 
eller en i 9 § avsedd person är tillförlitlig. Då 
undersöker Trafiksäkerhetsverket även på 
eget initiativ om en eller flera personer som 
avses i 9 § är tillförlitliga. Hur länge sökan-
den eller en i 9 § avsedd person inte är tillför-
litlig bestäms i enlighet med den gärning som 
avses i 9 § i förhållande till de tidsfrister som 
föreskrivs i nämnda paragraf. Om en person 
t.ex. under de tio senaste åren har dömts till 
ett minst två år långt straff, ska han eller hon 
anses icke tillförlitlig tills tio år har förflutit 
från den dag då den lagakraftvunna domen 
meddelades. 

11 §. Beslut om sökandens tillförlitlighet. 
Det föreslås att den gällande besiktningskon-
cessionslagen ändras så att tillförlitligheten 
bedöms i enlighet med denna paragraf endast 
i fråga om den som söker besiktningskonces-
sion som berättigar till registrerings- änd-
rings- och kopplingsbesiktningar.  

Den som söker besiktningskoncession som 
berättigar till registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktningar ska fortfarande vara 
oberoende i enlighet med 7 §. I fråga om en 
sökande vars verksamhet bedrivs i bolags-
form gäller detsamma för en medlem eller 
ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, 
verkställande direktören, en bolagsman eller 
en person i någon annan dominerande ställ-
ning. Den som söker besiktningskoncession 
som berättigar till periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar ska åter organisera 
sin verksamhet så att annan verksamhet i an-
slutning till fordon än besiktningsverksamhet 
som sökanden bedriver inte inverkar på slut-
resultatet av besiktningen, vilket föreskrivs i 
7 §. Slopandet av det strikta kravet på obero-
ende i fråga om koncessionshavare som utför 
periodiska besiktningar och kontrollbesikt-
ningar innebär särskilt att det blir möjligt att 
kombinera periodisk besiktning och verk-
stadsverksamhet. Då måste emellertid verk-
samheten organiseras så att den övriga verk-
samheten vid sidan av besiktningsverksam-
heten inte inverkar på slutresultatet av be-
siktningen.  

Enligt 1 mom. ska den som söker besikt-
ningskoncession som berättigar till registre-
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rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar 
och andra personer som avses i momentet 
anses oberoende, om sökanden inte bedriver 
eller står i kommersiellt, ekonomiskt eller 
något annat beroendeförhållande till den som 
bedriver tillverkning, import, handel, plane-
ring, marknadsföring, reparation eller service 
som gäller fordon eller delar till fordon. 
Även beroendeförhållanden till skadegransk-
ningsverksamhet som gäller fordon i anslut-
ning till försäkringsverksamhet och till till-
ståndspliktig trafik ska på samma sätt som i 
den gällande lagen vara förbjudna för dem 
som söker besiktningskoncession för regi-
strerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar. Registreringsbesiktning motsvarar 
som åtgärd enskilt godkännande, eftersom ett 
fordon godkänns för användning i trafik i 
Finland vid registreringsbesiktning eller en-
skilt godkännande. I den föreslagna lagen om 
enskilt godkännande föreslås likaså strikta 
krav på oberoende för beviljare av enskilt 
godkännande. Vid registrerings-, ändrings- 
och kopplingsbesiktning är det i första hand 
fråga om att bedöma om fordonet överens-
stämmer med kraven. Periodisk besiktning är 
åter en fordonsbesiktning som ska utföras 
med jämna mellanrum och där man kontrol-
lerar fordonets skick och de uppgifter som 
finns införda i registret. Registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktning är vanligtvis 
en åtgärd av engångsnatur medan periodiska 
besiktningar utförs med regelbundna mellan-
rum. Till följd av detta är det motiverat att 
kraven på oberoende är annorlunda för den 
som söker besiktningskoncession som berät-
tigar till registrerings-, ändrings- och kopp-
lingsbesiktningar än för den som vill börja 
utföra periodiska besiktningar och kontroll-
besiktningar.  

De som innehar besiktningskoncession ska 
i varje fall i enlighet med vad som förutsätts i 
23 § iaktta opartiskhet i sin verksamhet så att 
inga andra omständigheter än fordonets skick 
och bedömningen av hur det i övrigt över-
ensstämmer med bestämmelser och föreskrif-
ter kan inverka på slutresultatet av besikt-
ningen.  

Med avvikelse från den gällande besikt-
ningskoncessionslagen föreslås att kraven på 
oberoende för sökandens anställda slopas. 
Samtidigt föreslås att kraven på oberoende i 

förhållande till tillverkning, import, handel, 
planering, marknadsföring, reparation och 
service som gäller tillbehör till fordon slopas.  

Enligt 2 mom. får den som söker besikt-
ningskoncession som berättigar till registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar 
inte heller stå i beroendeförhållande till en 
organisation som bildats för att bedriva verk-
samhet enligt 1 mom. Det föreslagna 2 mom. 
hindrar fortfarande inte den som söker be-
siktningskoncession att delta t.ex. som med-
lem i organisationsverksamhet i bilbran-
schen. I enlighet med nuvarande praxis får 
sammanslutningens stadgar och övriga verk-
samhet dock inte inbegripa villkor som med-
för beroende.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar i sak 6 § 3 
mom. i den gällande besiktningskoncessions-
lagen, dock så att koncessionshavaren kan 
vara en teknisk tjänst och godkänd sakkunnig 
avses i 47 och 48 § i fordonslagen. Tekniska 
tjänster och godkända sakkunnig kan ge utlå-
tanden som fordons överensstämmelse med 
kraven. Enligt momentet anses som sådant 
beroendeförhållande som avses i 1 och 2 
mom. inte att de som bedriver sådan verk-
samhet som avses i nämnda moment hyr eller 
hyr ut lokaler och anordningar som behövs 
vid tillståndspliktig verksamhet. När be-
stämmelsen tolkas ska dock hyresvillkoren 
vara sedvanliga för att det inte ska vara fråga 
om sådant kringgående av bestämmelserna 
som avses i 7 § 4 mom.  

12 §. Besiktningsställets lokaler och be-
siktningsanordningar. I 1 mom. föreskrivs 
om lokalerna på ett sätt som överensstämmer 
med den gällande besiktningskoncessionsla-
gen så att lokalerna ska vara sådana besikt-
ningar kan utföras på behörigt sätt och obe-
roende av vädret i dem. Med sådana lokaler 
avses sådana varma inomhusutrymmen där 
de fordon som ska besiktas ryms in och där 
kontrollerna kan utföras korrekt även när det 
råder sträng kyla. Separata lokaler på besikt-
ningsstället ska ligga nära varandra på grund 
av kundbetjäningen och för att den person 
som svarar för besiktningsverksamheten på 
verksamhetsstället faktiskt ska kunna sköta 
sina uppgifter. 

I 2 mom. förutsätts att det att besiktnings-
stället ska ha anordningar och utrustning som 
lämpar sig för kontroller av alla fordon som 
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ska besiktas där. Vilka anordningar och vil-
ken utrustning som krävs är beroende av om-
fattningen av verksamhetsställets besikt-
ningsrättigheter. I samband med inspektion 
av verksamhetsstället kontrolleras att anord-
ningar och utrustning finns, kalibreringarna 
av dem och att de fungerar.  

Enligt 3 mom. bemyndigas Trafiksäker-
hetsverket att utfärda närmare föreskrifter om 
de tekniska kraven på besiktningsställets lo-
kaler, anordningar och utrustning och om de 
maximala avstånd som tillåts mellan separata 
lokaler. Trafiksäkerhetsverket har lång erfa-
renhet av och god sakkännedom om anord-
ningar och lokaler som lämpar sig för besikt-
ningsverksamhet. 

När Trafiksäkerhetsverket utfärdar före-
skrifter om de maximala avstånden mellan 
lokalerna ska man beakta kundbetjänings-
synpunkter och möjligheten för den person 
som svarar för besiktningsverksamheten att 
svara för verksamheten på besiktningsstället. 
Mellan lokalerna för lätta och tunga fordon 
ska man i enlighet med nuvarande praxis 
kunna tillåta en körsträcka som är högst tio 
kilometer lång och som räcker högst 15 mi-
nuter. Besiktningslokaler för samma fordon 
ska dock ligga nära varandra så att kunden 
inte åsamkas orimligt dröjsmål under besikt-
ningen på grund av avstånden. Den person 
som svarar för besiktningsverksamheten ska 
kunna anses ha möjlighet att svara för verk-
samheten om han eller hon vid behov kan 
komma till den lokal där besiktningen utförs 
och detta inte åsamkar kunden orimligt 
dröjsmål. 

I den gällande besiktningskoncessionslagen 
förutsätts att det i lokalernas omedelbara när-
het ska finnas en provkörningsbana som 
lämpar sig för provkörning av lätta fordon 
men som är stängd för övrig trafik. Härmed 
avses för närvarande en 50 meter lång och 
rak vägsträcka som är stängd för övrig trafik 
och där lätta fordon som ska besiktas prov-
körs. Det föreslås att detta krav slopas. Änd-
ringen gör det lättare att inrätta besiktnings-
ställen särskilt i tätbebyggda områden. Av-
sikten är ändå inte att slopa provkörningen, 
utan Trafiksäkerhetsverket kommer att ge 
besiktningsställena noggrannare anvisningar 
än nu om provkörningen, varför ändringen 
inte har någon praktisk inverkan på kvalite-

ten på besiktningen och därigenom på trafik-
säkerheten. Exempelvis i Sverige behöver 
besiktningsställena inte ha någon provkör-
ningsbana.  

13 §. Ansökan om besiktningskoncession. I 
paragrafen föreskrivs om ansökan om besikt-
ningskoncession och de bilagor och utred-
ningar som ska fogas till koncessionsansö-
kan.  

Enligt 1 mom. ska besiktningskoncession 
sökas skriftligt hos Trafiksäkerhetsverket.  

I 1 punkten förutsätts utdrag ur handelsre-
gistret i fråga om en sökande vars verksam-
het bedrivs i bolagsform eller, om sökanden 
ännu inte är etablerad i Finland när konces-
sion söks, så kan också någon annan motsva-
rande utredning godkännas. För att det ska 
vara möjligt att kontrollera jäv förutsätts ock-
så en utredning om ägandeförhållandena. 
Med undantag för den utredning som mot-
svarar utdrag ur handelsregistret motsvarar 
punkten 8 § 1 punkten i den gällande besikt-
ningskoncessionsalgen.  

Enligt 2 punkten ska det uppges i ansökan 
vilken slags koncession som söks. I 6 § före-
slås bestämmelser om fyra koncessionsslag. 
Enligt nämnda 6 § ska koncession kunna be-
viljas för flera koncessionsslag samtidigt. 

I 3 punkten förutsätts uppgift om på vilken 
plats verksamheten kommer att inledas. I 8 § 
2 punkten i den gällande besiktningskonces-
sionslagen förutsätts en anmälan om i vilken 
kommun verksamheten kommer att inledas. 
Uttrycket preciseras och i praktiken förutsätts 
den gatuadress där avsikten är att inleda 
verksamheten. 

I 4 punkten förutsätts i enlighet med 8 § 3 
punkten i den gällande besiktningskonces-
sionslagen att sökanden lämnar in en fritt 
formulerad utredning om hur sökanden sä-
kerställer att verksamheten är av tillräckligt 
hög kvalitet. Dessutom förutsätts en utred-
ning om att sökanden har ett kvalitetsled-
ningssystem som är certifierat i överens-
stämmelse med standarden SFS-EN ISO 
9001:2008 eller en motsvarande nyare stan-
dard.   

I 5 punkten förutsätts uppgift om den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten. 
I 8 § 4 punkten i den gällande besiktnings-
koncessionslagen förutsätts motsvarande 
anmälan. 
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I 6 punkten förutsätts en fritt formulerad ut-
redning om hur sökanden ämnar ordna för-
bindelserna till fordonstrafikregistret och hur 
sökanden sörjer för behörigt dataskydd. 
Punkten motsvarar i sak 8 § 5 punkten i den 
gällande besiktningskoncessionslagen. 

I 7 punkten förutsätts en utredning som 
motsvarar 8 § 6 punkten i den gällande be-
siktningskoncessionsalgen om hur lokaler, 
anordningar samt den person som svarar för 
besiktningsverksamheten, besiktarna och de 
personer som avses i 9 § uppfyller kraven på 
den verksamhet som ansökan avser. När det 
gäller besiktarna utreder Trafiksäkerhetsver-
ket att den personal som finns vid ansök-
ningstidpunkten uppfyller kraven. 

Enligt 8 punkten förutsätts en utredning om 
ansvarsförsäkringen. För närvarande förut-
sätts ingen försäkring av sökanden. 

Enligt 9 punkten förutsätts en uppskattning 
av när avsikten är att inleda besiktningsverk-
samheten. Det är fråga om ett nytt krav.  

För närvarande har Trafiksäkerhetsverket 
möjlighet att vid behov förutsätta även andra 
utredningar, en möjlighet som slopas efter-
som den är onödig.  

Enligt 2 mom. förutsätts att den som söker 
besiktningskoncession som berättigar till pe-
riodiska besiktningar och kontrollbesiktning-
ar och som bedriver tillverkning, import, 
handel, planering, marknadsföring reparation 
eller service som gäller fordon eller delar till 
fordon, skadegranskning av fordon i anslut-
ning till försäkringsverksamhet eller till-
ståndspliktig trafik visar hur verksamheten 
organiseras i enlighet med 7 § 1 mom. 4 
punkten så att den övriga verksamhet som 
sökanden eventuellt bedriver inte inverkar på 
slutresultatet av besiktningen. Organisering-
en kan påvisas t.ex. med ett organisations-
schema. Den som söker besiktningskonces-
sion som berättigar till registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktningar förutsätts 
visa att kravet på oberoende enligt 11 § är 
uppfyllt. 

Enligt 3 mom. befrias en sökande från att 
lämna in sådana utredningar som fortfarande 
är giltiga och som annars har lämnats in till 
Trafiksäkerhetsverket. 

14 §. Beviljande av besiktningskoncession. 
Enligt 1 mom. ska Trafiksäkerhetsverket be-
vilja besiktningskoncession om sökanden 

uppfyller de föreskrivna kraven och har läm-
nat de utredningar som behövs för att be-
handla ansökan. Verket ska inte ha fri pröv-
ningsrätt när koncession beviljas. 

Enligt 2 mom. ska koncession beviljas efter 
det att Trafiksäkerhetsverket har inspekterat 
besiktningsställets lokaler och anordningar 
samt konstaterat att alla kraven för beviljande 
av besiktningskoncession är uppfyllda.  

Enligt 3 mom. ska koncession beviljas för 
ett bestämt besiktningsställe på samma sätt 
som för närvarande. 

Enligt 9 § i den gällande besiktningskon-
cessionslagen kan koncession beviljas för en 
bestämd tid av högst fem år. Enligt tjänstedi-
rektivet finns det dock inte tillräckliga grun-
der för tidsbestämda besiktningskoncessio-
ner, så besiktningskoncessioner beviljas i 
fortsättningen så att de gäller tills vidare. 
 
3 kap. Tillförlitlighet och yrkesskick-

lighet i fråga om den person 
som svarar för besiktnings-
verksamheten samt besiktarna 

15 §. Tillförlitlighet i fråga om den person 
som svarar för besiktningsverksamheten samt 
besiktarna. I lagen föreslås en ny paragraf 
om tillförlitligheten i fråga om den person 
som svarar för besiktningsverksamheten samt 
besiktarna. 

Enligt 1 mom. ska den person som svarar 
för besiktningsverksamheten samt besiktarna 
vara tillförlitliga.  

Enligt 2 mom. är den person som svarar för 
besiktningsverksamheten samt besiktarna 
inte tillförlitliga om de har dömts till de straff 
som avses i 2 mom. 1—4 punkten.  

Enligt 2 mom. 1 punkten får en person inte 
ha dömts till ett minst två år långt fängelse-
straff under de tio senaste åren.  

Enligt 2 mom. 2 punkten får en person inte 
ha dömts till straff för grov överträdelse av 
bestämmelserna om besiktning, registrering 
eller beskattning av fordon under de fem se-
naste åren. När tillförlitligheten bedöms be-
aktas både bötes- och fängelsestraff på sam-
ma sätt som i 9 § 1 mom. 2 punkten. Dessut-
om ska fängelsestraff som är över sex måna-
der men under två år för något annat brott 
som anses visa att personen i fråga är uppen-
bart olämplig att bedriva besiktningsverk-
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samhet vara ett tecken på att personen i fråga 
inte kan anses tillförlitlig. Sådana brott är 
t.ex. registeranteckningsbrott, brott mot den 
offentliga ekonomin, bedrägeri, penning-
tvättbrott, gäldenärsbrott, tullklareringsbrott i 
anslutning till import och export, narkotika-
brott och vissa näringsbrott. Som närings-
brott beaktas för den ansvariga personens del 
t.ex. muta i näringsverksamhet. Penning-
tvättbrott och gäldenärsbrott ska i princip be-
aktas endast i fråga om den person som sva-
rar för besiktningsverksamheten. 

Enligt 2 mom. 3 punkten får en person un-
der de tre senaste åren inte ha dömts till ett 
högst sex månader långt fängelsestraff för 
brott som anses visa att personen i fråga är 
uppenbart olämplig att utföra besiktnings-
uppgifter. Gärningar som avses i förslaget till 
2 mom. 3 punkten är åtminstone alla brott 
som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom ska 
brott mot bestämmelserna om trafik- eller 
fordonssäkerhet samt trafikbrott som avses i 
8 kap. i vägtrafiklagen (267/1981) och 23 
kap. i strafflagen (39/1889) visa på i 15 § av-
sedd olämplighet att utföra besiktningsupp-
gifter. Olämplighet ska bedömas från fall till 
fall.  

Enligt 2 mom. 4 punkten får en person un-
der de tre senaste åren inte upprepade gånger 
ha dömts till bötesstraff för andra trafikbrott 
än trafikförseelser.  Straff som avses i försla-
get till 2 mom. 4 punkten är åtminstone straff 
som följer av brott som avses i 8 kap. i väg-
trafiklagen. Brott som avses i denna punkt 
kan således vara trafikbrott som avses i 23 
kap. i strafflagen, t.ex. äventyrande av trafik-
säkerheten, grovt äventyrande av trafiksäker-
heten, rattfylleri och grovt rattfylleri.  

Trafikförseelser ska inte beaktas när det 
bedöms om den person som svarar för be-
siktningsverksamheten eller en besiktare är 
tillförlitlig. Ordningsbotsförseelser ska inte 
inverka när tillförlitligheten bedöms. Med 
upprepade bötesstraff avses i detta samman-
hang minst två straff för rattfylleri, grovt ratt-
fylleri eller grovt äventyrande av trafiksäker-
heten. I fråga om andra trafikbrott (äventy-
rande av trafiksäkerheten, fylleri i sjötrafik, 
trafikfylleri med motorlöst fordon, smitning i 
vägtrafik) avses med upprepade bötesstraff 
minst fyra bötesstraff.  

Enligt 3 mom. 1 punkten ska den person 
som svarar för besiktningsverksamheten och 
en besiktare inte heller anses vara tillförlitlig 
att utföra besiktningsuppgifter under tiden 
för åtal för brott eller de undersökningar som 
detta förutsätter, om de kan inverka på per-
sonens förutsättningar att sköta sina uppgif-
ter. En person ska inte anses vara tillförlitlig 
om åtalet för brott eller de undersökningar 
som detta förutsätter kan inverka på perso-
nens förutsättningar att sköta sina uppgifter. 
Tillförlitligheten ska bedömas från fall till 
fall. 

Enligt 3 mom. 2 punkten ska den person 
som svarar för besiktningsverksamheten och 
en besiktare anses icke tillförlitlig att utföra 
besiktningsuppgifter också om han eller hon 
har dömts till eller meddelats körförbud och 
körförbudet inte har upphört. En person med 
giltigt körförbud kan inte vara besiktare eller 
person som svarar för besiktningsverksamhe-
ten. 

Enligt 3 mom. 3 punkten ska den person 
som svarar för besiktningsverksamheten och 
en besiktare inte heller anses vara tillförlitlig 
under högst fem år på grund av sin tidigare 
verksamhet, om personen i fråga genom sin 
verksamhet av någon annan orsak än de som 
avses i denna paragraf har orsakat återkallan-
de av besiktningskoncessionen med stöd av 
43 § 3 mom. Syftet är att förhindra att en 
person blir ansvarig person på ett annat be-
siktningsställe efter det att han eller hon på 
sin tidigare arbetsplats medvetet har godkänt 
sådana fordon för användning i trafik som 
uppenbart inte har uppfyllt bestämmelser el-
ler föreskrifter.  

Enligt 3 mom. 4 punkten ska en person inte 
heller anses vara tillförlitlig om det under de 
senaste fem åren på grund av personens 
verksamhet upprepade gånger har getts an-
märkningar eller skriftliga varningar som 
hänför sig till bedrivandet av besiktnings-
verksamhet med stöd av 44 § eller han eller 
hon med stöd av 44 § har förbjudits att utföra 
besiktningar. Det ska vara fråga om flera 
anmärkningar än två för att en person ska an-
ses vara icke tillförlitlig och därmed olämplig 
att bedriva besiktningsverksamhet. I allmän-
het ska det dock räcka med två varningar el-
ler förbud mot att utföra besiktning. 
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16 §. Beslut om tillförlitlighet i fråga om 
den person som svarar för besiktningsverk-
samheten samt besiktarna. Enligt paragrafen 
ska Trafiksäkerhetsverket på begäran av den 
person som svarar för besiktningsverksamhe-
ten eller en besiktare eller annars vid behov 
på Trafiksäkerhetsverkets eget initiativ kunna 
besluta om en besiktare eller den person som 
svarar för besiktningsverksamheten är tillför-
litlig på det sätt som avses i den föreslagna 
lagen. Hur länge en person inte är tillförlitlig 
bestäms i enlighet med den gärning som av-
ses i 15 § i förhållande till de tidsfrister som 
föreskrivs i nämnda paragraf. Om en person 
t.ex. under de tio senaste åren har dömts till 
ett minst två år långt straff, ska han eller hon 
anses icke tillförlitlig tills tio år har förflutit 
från den dag då den lagakraftvunna domen 
meddelades. 

Lagen om polisförvaltningen (110/1992) 
ändrades 2006 (676/2006). Ändringen gör 
det möjligt att skilja en polisman från tjäns-
teutövning för en tid av minst en och högst 
sex månader. Enligt regeringens proposition 
med förslag till lagar om ändring av polisför-
valtningslagen och 53 och 55 § i statstjäns-
temannalagen (RP 4/2006 rd) kan det att en 
polisman gör sig skyldig till brott mot vägtra-
fiklagen t.ex. betraktas som sådant för en po-
lisman olämpligt uppträdande som avses i 
paragrafen, åtminstone om brottet är allvar-
ligt. Riksdagens justitieombudsman har i ett 
avgörande (RJO 5.8.2008 D 589/4/06) kon-
staterat att en besiktningsmans uppgift är att 
undersöka motorfordons tekniska skick. Till 
uppgifterna hör inte att i likhet med en polis 
övervaka bilförares körsätt eller trafikbeteen-
de i övrigt. Av denna anledning är det enligt 
justitieombudsmannens åsikt skäl att ställa 
strängare krav på polisers trafikbeteende än 
på besiktningsmäns. Justitieombudsmannen 
ansåg vidare i sitt avgörande att tillämp-
ningspraxisen när det gäller den gällande be-
siktningskoncessionslagen enligt vilken en 
besiktningsman som gjort sig skyldig till 
uppträdande som anses olämpligt för en be-
siktningsman kan leda till olämplighet att 
vara verksam som besiktningsman under en 
tidsperiod från tre till fem år, är oskäligt 
sträng. Enligt justitieombudsmannens åsikt 
kan upprepade trafikförseelse i vissa fall vara 
ett klarare tecken på likgiltighet än en ensta-

ka gärning, fast den bedömts som allvarliga-
re. I lagen föreslås också att den som dömts 
till eller påförts bötesstraff anses olämplig att 
utföra besiktningsuppgifter under högst sex 
månader från det att beslutet meddelats. Ti-
den ska alltid prövas från fall till fall. 

17 §. Krav på besiktares yrkesskicklighet. I 
lagen föreslås allmänna bestämmelser om 
kraven på besiktares yrkesskicklighet. I para-
grafen föreskrivs om den grundutbildning 
som krävs av besiktare och om vidareutbild-
ning som leder till besiktningsuppgifter samt 
om den arbetserfarenhet som krävs utöver 
dessa. Kravet motsvarar de behörighetskrav 
som i den gällande besiktningskoncessions-
lagen förutsätts i fråga om personer som ut-
för besiktningar och de inträdeskrav som i 
trafikministeriets beslut om tilläggsutbild-
ning för fordonsbesiktningspersonal förut-
sätts för deltagande i utbildning. 

Med grundutbildning enligt 1 mom. avses 
grundläggande utbildning för personer som 
kommer in i branschen. Med vidareutbild-
ning avses utbildning i periodisk besiktning 
och kontrollbesiktning av lätta fordon som 
ges personer som kommer in i branschen, ut-
bildning i periodisk besiktning av tunga for-
don samt praktik och slutprov i anslutning 
därtill. Med vidareutbildning avses också 
specialutbildning för personer som utför pe-
riodiska besiktningar och i anslutning därtill 
slutprov i registrerings-, ändrings- och kopp-
lingsbesiktningar, kontroller av bromsarna på 
tunga fordon och kontroller av fordon som är 
avsedda för transport av farliga ämnen på 
väg samt regelbundet återkommande fort-
bildning. 

I 2 mom. bestäms om den arbetserfarenhet 
som krävs av besiktare. Av en person som 
kommer in i branschen krävs som arbetserfa-
renhet verkstadserfarenhet eller motsvarande 
erfarenhet av fordon. Av besiktare krävs 
dessutom praktisk erfarenhet av besiktnings-
uppgifter i anslutning till vidareutbildningen. 

18 §. Grundutbildning för besiktare. Kra-
ven på grundutbildning för besiktare revide-
ras. I 1 mom. föreslås en allmän bestämmelse 
om alternativa krav på grundutbildning. Kra-
ven på grundutbildning föreslås vara vid yr-
keshögskola avlagd ingenjörsexamen inom 
teknik och kommunikation (YH), som har 
avlagts inom utbildningsprogrammet för bil-
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teknik eller något annat lämpligt utbildnings-
program eller specialyrkesexamen eller yr-
kesexamen som avses i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning och som lämpar sig för 
branschen. Vilka specialyrkesexamina och 
yrkesexamina det över huvud taget finns fö-
reskrivs genom förordning av undervisnings- 
och kulturministeriet.  

Enligt den gällande besiktningskonces-
sionslagen förutsätts att den som utför be-
siktningar för närvarande som grundutbild-
ning har avlagt minst examen vid biltekniska 
studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller 
motsvarande lämpliga examen på teknikerni-
vå. Eftersom inga nya tekniker längre utexa-
mineras, förutsätts i praktiken examen på in-
genjörsnivå av unga besiktare som kommer 
in i branschen. Således har kravet på grund-
utbildning för branschen stigit utan att be-
stämmelserna om besiktningsverksamheten 
har ändrats.  

Specialyrkesexamina och yrkesexamina 
kan avläggas i enlighet med lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning som fristående ex-
amina oberoende av hur yrkesskickligheten 
förvärvats. I regel avläggs specialyrkesexa-
mina och yrkesexamina i enlighet med exa-
mensgrunderna och en plan som den som 
ordnar den förberedande undervisningen be-
slutar om. Fristående examina avläggs vid 
examenstillfällen där den yrkesskicklighet 
som krävs i examensgrunderna påvisas och 
bedöms på ett mångsidigt sätt. I specialyr-
kesexamina bedöms hur man behärskar de 
mest krävande arbetsuppgifterna i branschen. 
Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna 
för examina. Kravnivån för godkänd special-
yrkesexamen motsvarar kunskaperna enligt 
ungefär fem års och yrkesexamen ungefär tre 
års mekanikererfarenhet. 

I förslaget till 2 mom. begränsas den behö-
righet som följer av den grundutbildning som 
avses i 1 mom. Enbart yrkesexamen räcker 
inte som grundutbildning för besiktare som 
utför registrerings-, ändrings- och kopplings-
besiktningar. Av dem krävs specialyrkesex-
amen eller i 1 mom. 1 punkten avsedd yrkes-
högskoleexamen.  

Enligt förslaget till 3 mom. ska examen på 
teknikernivå jämställas med de yrkeshögsko-
leexamina och specialyrkesexamina som av-
ses i 1 mom. Sålunda ska examen på tekni-

kernivå räcka till som grundutbildning även 
för besiktare som utför registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktningar. 

De föreslagna kraven i 1—3 mom. ger per-
soner med lägre grundutbildning än ingen-
jörs- och teknikerutbildning möjlighet att ut-
föra besiktningar, vilket motsvarar allmäneu-
ropeisk praxis. 

I 4 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att vid behov utfärda närmare föreskrifter 
om vilka utbildningsprogram som på det sätt 
som avses i 3 mom. ska anses vara lämpliga 
utbildningsprogram. Trafiksäkerhetsverket 
ska höra undervisnings- och kulturministeriet 
och Utbildningsstyrelsen innan föreskrifterna 
utfärdas. Som yrkeshögskole- och tekniker-
examina som lämpar sig för branschen ska i 
enlighet med nuvarande praxis förutom exa-
mina vid billinjer kunna godkännas de exa-
mina vid transport-, logistik- och maskinlin-
jer som omfattar tillräckliga grundläggande 
studier i maskinteknik. Som specialyrkesex-
amina ska åtminstone kunna godkännas spe-
cialyrkesexamina för bilmekaniker och ar-
betsledning inom bilbranschen samt som yr-
kesexamina yrkesexamina för bilmekaniker 
och tungmaterielmekaniker.  

Genom en särskilt övergångsbestämmelse 
föreskrivs att personer som utför besiktningar 
och som uppfyller de behörighetsvillkor för 
besiktare som krävs i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen uppfyller de föreslag-
na kraven på grundutbildning.  

19 §. Vidareutbildning för besiktare. De 
krav på vidareutbildning som förutsätts av 
besiktare motsvarar enligt 1 mom. i huvud-
sak innehållet i den gällande besiktningskon-
cessionslagen och trafikministeriets beslut 
om tilläggsutbildning för fordonsbesikt-
ningspersonal. Enligt förslaget talas det dock 
om vidareutbildning i stället för tilläggsut-
bildning.  

I 2 mom. föreslås ingå det krav på 6 måna-
ders verkstadserfarenhet som för närvarande 
utgör inträdeskrav till vidareutbildning i tra-
fikministeriets beslut om tilläggsutbildning 
för fordonsbesiktningspersonal. I momentet 
definieras dessutom erfarenhetens längd sär-
skilt för andra än bilteknikingenjörer och 
tekniker samt särskilt för dem som avlagt 
specialyrkesexamen och yrkesexamen. 
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Den 12 månaders verkstadserfarenhet som 
ska krävas av andra än bilteknikingenjörer 
och tekniker kompletterar den kunskap om 
följer av de studier i biltekniska yrkesinrikta-
de ämnen för bilingenjör eller biltekniker 
som dessa saknar. Den verkstadserfarenhet 
som krävs av dem som avlagt specialyrkes-
examen eller yrkesexamen kompletterar den 
kunskap som följer av inte bara de studier i 
biltekniska yrkesinriktade ämnen för bilin-
genjörer eller biltekniker som dessa saknar 
utan också den erfarenhet som följer av mot-
svarande grundläggande studier som dessa 
saknar. Den föreslagna verkstadserfarenheten 
på tre år motsvarar den normala verkstadser-
farenheten före yrkesexamen enligt en ut-
bildningsplan som leder till yrkesexamen. 

I 3 mom. föreslås ingå det krav på sex må-
naders erfarenhet av besiktning av lätta for-
don som för närvarande utgör inträdeskrav 
till utbildning i periodisk besiktning av tunga 
fordon i trafikministeriets beslut. Inträdes-
kravet till specialutbildning i omfattande 
kontroll av bromsarna på tunga fordon ska 
vara utbildning i periodisk besiktning av 
tunga fordon. I momentet preciseras dessut-
om den erfarenhet som krävs för inträde till 
utbildning i registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktning till att gälla fordon som 
motsvarar besiktningsuppgifterna. Samtidigt 
fastställs kravet på erfarenhet till sex måna-
der, vilket motsvarar nuvarande praxis. 

De krav som föreskrivs i 2 och 3 mom. sä-
kerställer att andra personer som kommer till 
besiktningsbranschen än sådana som fått bil-
ingenjörs- eller bilteknikerutbildning samt 
personer med mindre utbildningsbakgrund 
som avlagt specialyrkesexamen eller yrkes-
examen har tillräckliga grundkunskaper för 
att kunna tillägna sig de kunskaper och fär-
digheter som lärs ut inom vidareutbildningen 
för besiktare. 

I 4 mom. föreslås ett bemyndigande som i 
stor utsträckning motsvarar den gällande be-
siktningskon-cessionslagen. För närvarande 
ingår närmare bestämmelser om tilläggsut-
bildning i trafikministeriets beslut om 
tilläggsutbildning för fordonsbesiktningsper-
sonal. Avsikten är inte att i sak ändra de gäl-
lande bestämmelserna på förordningsnivå till 
följd av den föreslagna lagen. Vissa bestäm-
melser måste emellertid upphävas eller änd-

ras därför att det i fortsättningen föreskrivs 
om saken i lag. I förordningen ska det dock 
inte längre talas om tilläggsutbildning utan 
om vidareutbildning.   

Trafiksäkerhetsverket utfärdar vid behov 
föreskrifter om grunderna för bedömning och 
godkännande av prov. 

I en särskild övergångsbestämmelse före-
skrivs att de personer som utför besiktningar 
och som uppfyller de behörighetsvillkor för 
besiktare som förutsätts i den gällande be-
siktningskoncessionslagen uppfyller de före-
slagna vidareutbildningskraven.  

20 §. Undantag från kravet på grundut-
bildning. I paragrafen föreslås ingå det tids-
bestämda undantaget från kravet på grundut-
bildning för besiktare som för närvarande in-
går i 10 § av den för närvarande gällande be-
siktningskoncessionslagen och som tillämpas 
på ingenjörsstuderande som fullgjort grund-
studier i yrkesämnen innan de avlagt ingen-
jörsexamen. Dessutom förlängs studerandes 
tidsbestämda rätt att utföra besiktningar till 
två år samt utvidgas till att gälla även andra 
besiktningar än besiktningar av lätta fordon. 
Det ska inte heller längre krävas att en besik-
tare med permanent besiktningsrätt är närva-
rande när besiktningar utförs. Undantaget ska 
tillämpas på studerande utan särskilt tillstånd. 

Genom att förlänga den tidsbestämda be-
siktningsrätten förbättras möjligheterna för 
ingenjörsstuderande att samordna arbete och 
studier i slutskedet av studierna, vilket gör 
det lättare att avlägga ingenjörsexamen och 
övergå till arbetslivet. Genom att utvidga 
möjligheterna för studerande att utföra även 
andra besiktningar än periodiska besiktningar 
och kontrollbesiktningar av lätta fordon på-
skyndas möjligheterna att avancera till 
mångsidiga besiktningsuppgifter. Detta gör 
arbetsgivarna mera villiga att anta studerande 
till besiktarutbildning, vilket samtidigt på ett 
bättre sätt säkerställer att den studerande får 
permanent sysselsättning och blir kvar i be-
siktningsbranschen. 

21 §. Krav på yrkesskicklighet för den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten. 
Enligt förslaget till 1 mom. ska de krav på 
yrkesskicklighet som förutsätts av den person 
som svarar för besiktningsverksamheten i 
huvudsak motsvarar innehållet i den gällande 
besiktningskoncessionslagen och trafikmini-
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steriets beslut om tilläggsutbildning för for-
donsbesiktningspersonal. Av den ansvariga 
personen ska krävas utbildning som motsva-
rar besiktningsställets besiktningsrättigheter, 
och dessutom fogas till momentet ett krav på 
att den ansvariga personen ska ha tillräcklig 
praktisk erfarenhet av nämnda besiktnings-
uppgifter. Av den person som ansvarar för ett 
besiktningsställe som utför besiktningar av 
tunga fordon ska också förutsättas specialut-
bildning i omfattande kontroll av bromsar 
samt erfarenhet av sådana kontroller.  

I 2 mom. bemyndigas kommunikationsmi-
nisteriet att utfärda närmare bestämmelser 
om den praktiska erfarenhet enligt 1 mom. av 
besiktningsuppgifter som ska krävas av den 
person som svarar för besiktningsverksamhe-
ten. De närmare bestämmelser som utfärdas 
om vad som är tillräcklig erfarenhet ska mot-
svara nuvarande praxis. 

Kraven i 1 och 2 mom. säkerställer i själva 
verket den ansvariga personens möjlighet att 
övervaka och utveckla kvaliteten på alla be-
siktningar som utförs på verksamhetsstället 
samt att ge besiktningspersonalen handled-
ning i fråga om anvisningar och bestämmel-
ser som ändras.  

I en särskild övergångsbestämmelse före-
skrivs att de personer som svarar för besikt-
ningar och som uppfyller de behörighetsvill-
kor för personer som svarar för besiktnings-
verksamheten som förutsätts i den gällande 
besiktningskoncessionslagen uppfyller de fö-
reslagna kraven på yrkesskicklighet. 
 
4 kap. Allmänna krav på besiktning-

ar 

22 §. Inledande av verksamhet enligt be-
siktningskoncessionen. Enligt den föreslagna 
paragrafen ska besiktningsverksamheten in-
ledas inom sex månader efter det att besikt-
ningskoncessionen beviljades. Tidsfristen ska 
kunna förlängas av särskilda skäl. Förläng-
ning ska alltid kunna beviljas när det är fråga 
om någon i sak godtagbar grund.  

Enligt 12 § 2 mom. i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen förfaller koncessio-
nen om besiktningsverksamhet inte har in-
letts inom sex månader efter det att konces-
sionen beviljades. Enligt 43 § 2 mom. i lag-
förslaget ska Trafiksäkerhetsverket återkalla 

besiktningskoncessionen för viss tid eller helt 
och hållet om regelbunden besiktningsverk-
samhet inte bedrivs på besiktningsstället. Om 
besiktningsverksamhet med stöd av den be-
viljade besiktningskoncessionen inte inleds 
inom sex månader från det att besiktnings-
koncessionen beviljades ska besiktningskon-
cessionen återkallas. Besiktningskoncessio-
nen ska alltså inte förfalla automatiskt på nu-
varande sätt, utan den ska återkallas. På så 
vis blir det inte på något sätt oklart huruvida 
koncessionen är i kraft. En förutsättning för 
att koncessionen ska kunna återkallas är na-
turligtvis att koncessionshavaren inte har be-
gärt förlängd tid för att inleda verksamheten 
inom sex månader efter det att besiktnings-
koncessionen beviljades. När koncessionen 
återkallas ska förvaltningslagens bestämmel-
ser tillämpas, bl.a. ska koncessionshavaren 
höras.  

23 §. Opartiskhet. I paragrafen föreslås 
skyldigheter för innehavaren av besiktnings-
koncession att sköta besiktningsverksamhe-
ten opartiskt och utan att diskriminera någon 
kundkrets eller något fordon som omfattas av 
koncessionen. Besiktningsställena utför med 
stöd av besiktningskoncessionen en sådan of-
fentlig förvaltningsuppgift som avses i 124 § 
i grundlagen, varför det är särskilt viktigt att 
medborgarna behandlas opartiskt i samband 
med tjänsterna. 

I 1 mom. föreskrivs om skyldighet för in-
nehavaren av besiktningskoncession att opar-
tiskt utföra besiktningar av fordon som om-
fattas av koncessionen oberoende av fordo-
nets märke, modell, tidpunkten för ibrukta-
gande och andra motsvarande omständighe-
ter.  

I 2 mom. krävs att innehavaren av besikt-
ningskoncession och verksamhetsstället ska 
ordna sin verksamhet så att andra omständig-
heter än bedömning av fordonets skick och 
hur det i övrigt stämmer överens med gällan-
de bestämmelser inte kan inverka på slutre-
sultatet av besiktningen. Olika fordonsindi-
vider i samma fordonskategori som visas upp 
för besiktning kan avvika avsevärt från var-
andra till skick och egenskaper och kräva 
olika mycket kontrollarbete. För att detta inte 
ska leda till att fordon tillhörande samma 
fordonskategori som är i bättre skick och lät-
tare att kontrollera eventuell gynnas i sam-
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band med tjänsterna eller prissättningen av 
besiktningar, föreskrivs i 2 mom. att andra 
faktorer som inverkar på slutresultatet än så-
dana som hänför sig till fordonets skick och 
överensstämmelse med kraven ska uteslutas.  

I 3 mom. förutsätts att besiktningsstället 
ska tillhandahålla besiktning för fordonska-
tegorin som en separat åtgärd som också är 
prissatt för sig och åtskild från andra åtgärder 
i anslutning till fordonet som besiktningsstäl-
let erbjuder eller marknadsför tillsammans 
med eller till gemensamt pris för fordon i den 
aktuella fordonskategorin. Härigenom försö-
ker man säkerställa att det på de besiktnings-
ställen som förutom besiktningsverksamhet 
även bedriver t.ex. service-, reparations- eller 
reservdelsverksamhet som gäller fordon all-
tid går att få enbart besiktning som en separat 
åtgärd som är prissatt för sig. Kravet tillgo-
doser besiktningsverksamhetens opartiskhet 
och konsumenternas valfrihet. Kravet ger 
konsumenten möjlighet att välja om han av 
verksamhetsställets tjänster använder sig av 
endast besiktningstjänsterna i enlighet med 
verksamhetsstället offentlig förvaltningsupp-
gift eller om han vill kombinera besöket på 
besiktningsstället även med andra tjänster 
som verksamhetsstället erbjuder. Kravet för-
hindrar också att fordonet börjar repareras 
under pågående besiktning efter det att be-
siktningen redan inletts. Härigenom försöker 
man undvika att onödiga reparationer under 
besiktningshändelsen kopplas till besiktning-
en och på så vis undvika eventuell onödig re-
paration av fordonet.  

Genom att förutsätta att enbart besiktning 
alltid ska fås på verksamhetsstället och ge-
nom att förutsätta att besiktningshändelsen 
ska utföras som en helhet separat från alla 
andra tjänster som erbjuds på besiktningsstäl-
let garanteras konsumenten möjlighet att be-
sikta sitt fordon utan misstankar om att man i 
onödan ska visa på sådant som borde repare-
ras hos fordonet genom att hänvisa till att 
fordonet kan underkännas vid besiktningen, 
varvid syftet är att sälja reparationer eller 
service som tillhandahålls på besiktningsstäl-
let.  

Även om besiktning av fordonet och andra 
kommersiella åtgärder som riktas mot fordo-
net ska utföras separat från varandra ska for-
donets innehavare få välja om han under 

samma kundbesök vill att fordonet ska bli fö-
remål för andra åtgärder än besiktning.  

Genom att förutsätta att besiktning av for-
donet och andra kommersiella som riktas mot 
samma fordon tidsmässigt och även i övrigt 
ska utföras separat minskar besiktningsstäl-
lenas möjligheter till missbruk och att kräva 
att ett fordon som ska besiktas ska genomgå 
service- och reparationsåtgärder som är onö-
diga för att det ska godkännas vid besikt-
ningen. På så vis ska ägaren till ett fordon 
som underkänts vid besiktningen ha möjlig-
het att åtgärda fel hos sitt fordon även någon 
annanstans än på det besiktningsställe som 
underkänt fordonet. Detta gör att besikt-
ningsställen som även bedriver reparations-
verksamhet inte har något intresse av att 
ogrundat underkänna fordon i syfte att sälja 
kommersiella reparations- eller serviceåtgär-
der för samma fordon.  

Med tanke på uppföljningen av statistiken 
över underkännanden och fel vid besiktning-
en är det ändamålsenligt att verksamhetsstäl-
lets besiktningsverksamhet och reparations-
verksamhet utgör separata åtgärder och hän-
delser. Reparationer som eventuellt utförs 
medan besiktningen pågår skulle minska an-
talet fordon som annars skulle underkännas 
vid besiktningen liksom antalet upptäckta fel 
och brister. 

Enligt 7 § i lagförslaget ska det krävas att 
innehavaren av besiktningskoncession har ett 
certifierat kvalitetsledningssystem som åt-
minstone uppfyller kraven enligt standarden 
SFS-EN ISO 9001:2008 för besiktningsverk-
samheten. Genom det certifierade kvalitets-
ledningssystemet säkerställs att kunderna i 
uppgifter som hör till besiktningsverksamhe-
ten och när verksamheten organiseras bemöts 
opartiskt och icke diskriminerande och på ett 
sätt som är oberoende av annan affärsverk-
samhet som eventuellt bedrivs på besikt-
ningsstället. 

I 4 mom. föreslås en hänvisning till språk-
lagen (423/2003), eftersom det i besiktnings-
verksamheten är fråga om en offentlig för-
valtningsuppgift som avses i grundlagen.  

24 §. Undantag från förvaltningslagens 
jävskrav vid besiktning. I paragrafen förslås 
ett undantag från jävskravet i förvaltningsla-
gen.  
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Det är nödvändigt med ett undantag från 
bestämmelserna om jäv för besiktare. På så 
vis kan en besiktare utföra periodiska besikt-
ningar och kontrollbesiktningar av fordon i 
fråga om vilka hans eller henens arbetsgivare 
har haft eller har ett anställningsförhållande 
eller något uppdragsförhållande. Undantaget 
är nödvändigt för att man på besiktningsstäl-
let ska kunna utföra periodisk besiktning och 
kontrollbesiktning av ett fordon som inneha-
varen av besiktningskoncessionen har fört in 
i landet eller sålt eller som har servats eller 
reparerats hos koncessionshavarens företag. 
På så vis är det alltså möjligt att om kunden 
så vill utföra periodisk besiktning av ett for-
don i samband med service och reparation av 
fordonet.   

Bestämmelsen gör det möjligt att serva och 
besikta fordonet under samma besök. I gles-
bygden kan denna möjlighet på sina ställen 
gynna kunderna avsevärt. Om efterfrågan på 
fordonsreparationer och service samt besikt-
ningar för sig inte räcker till för att verksam-
heten ska vara lönsam kan samma företag 
bedriva dessa verksamheter i samma lokaler 
och med samma anordningar. Detta kan ge-
nerera den totala efterfrågan som behövs för 
en lönsam verksamhet. Arrangemanget främ-
jar tillgången till besiktningstjänster i gles-
bygden.   

Till övriga delar ska bestämmelserna om 
jäv tillämpas i besiktningsverksamheten, ef-
tersom det vid besiktning är fråga om en of-
fentlig förvaltningsuppgift. Fordon som ägs 
eller innehas av innehavaren av besiktnings-
koncessionen eller dennes företag får inte 
genomgå periodisk besiktning eller kontroll-
besiktning på koncessionsinnehavarens verk-
samhetsställe. Dessutom ska besiktning av 
fordonet och andra åtgärder som riktas mot 
samma fordon enligt 23 § utgöra två separata 
åtgärder som det går att skilja på. Innehava-
ren av besiktningskoncession ska enligt 7 § 
också visa att besiktningsverksamheten och 
övrig kommersiell verksamhet är organiserad 
så att den övriga kommersiella verksamheten 
inte inverkar på slutresultatet av besiktning-
arna.  

För att säkerställa att besiktningen är opar-
tisk och oberoende ska en besiktare inte få 
utföra periodisk besiktning eller kontrollbe-
siktning av ett fordon som han eller hon har 

varit med om att reparera eller serva efter fö-
regående periodiska besiktning. Även till öv-
riga delar ska besiktare omfattas av bestäm-
melserna om jäv i förvaltningslagen. En be-
siktare får således inte besikta sina egna eller 
sina familjemedlemmars fordon, besiktnings-
ställets ägares fordon och inte heller andra 
fordon som hans eller hennes arbetsgivare 
äger. 

God förvaltning på de verksamhetsställen 
som erbjuder även andra tjänster för fordon 
än besiktningstjänster stöds av kravet i 7 § på 
att i besiktningsverksamheten ska iakttas ett 
certifierat kvalitetsledningssystem som åt-
minstone uppfyller kraven i standarden SFS-
EN ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssyste-
met hjälper verksamhetsstället att bedriva 
verksamheten så att besiktningsverksamheten 
och eventuellt annat serviceutbud som gäller 
fordon hålls åtskilda från varandra i företa-
gets verksamhet. 

25 §. Utförande av besiktning utanför be-
siktningsstället. Paragrafen motsvarar delvis 
7§ i trafikministeriets beslut om koncession 
för fordonsbesiktning. 

Enligt 1 mom. ska innehavaren av besikt-
ningskoncession i utrymmen utanför besikt-
ningsställets ordinarie lokaler få besikta så-
dana fordon som det på grund av mått, mas-
sor eller andra egenskaper som i allmänhet 
inte är tillåtna i vägtrafiken inte är möjligt att 
besikta i besiktningsställets lokaler eller som 
det annars vore oändamålsenligt att besikta i 
besiktningsställets ordinarie lokaler. För när-
varande beviljar Trafiksäkerhetsverket sepa-
rata tillstånd för varje dylikt fall och de upp-
går till cirka 100 per år. Enligt den föreslagna 
paragrafen ska besiktningsstället få utföra 
besiktningarna på de villkor som nämns i pa-
ragrafen utan tillstånd av Trafiksäkerhetsver-
ket. De utrymmen utanför besiktningsstället 
som används för besiktningarna ska med be-
aktande av de besiktningar som utförs i dem 
motsvara de krav som ställs på det ordinarie 
besiktningsställets lokaler, anordningar och 
utrustning. Bestämmelsen ska kunna tilläm-
pas på t.ex. registreringsbesiktningar av nya 
motorredskap med larvfötter. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket i 
undantagsfall kunna ge tillstånd att besikta 
även andra fordon utanför besiktningsstället. 
Förutsättningen för att tillstånd ska beviljas 
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är att det på grund av det stora antalet fordon, 
trafiksäkerheten, miljöomständigheter eller 
någon annan motsvarande orsak är oända-
målsenligt att föra fordonen till besiktnings-
stället för besiktning. En ytterligare förutsätt-
ning för att tillstånd ska beviljas är att ut-
rymmena utanför besiktningsstället samt de 
anordningar och den utrustning som används 
vid besiktningen med beaktande av de utför-
da besiktningarna motsvarar de föreskrivna 
kraven på det ordinarie besiktningsställets 
lokaler, anordningar och utrustning. Med att 
det annars är oändamålsenligt avses t.ex. för-
flyttning av ett bilmuseums fordon till det 
ordinarie besiktningsstället då det är mera 
ändamålsenligt att besikta dem i museets lo-
kaler. De utrymmen som används för besikt-
ningarna ska vara godkända av Trafiksäker-
hetsverket och de ska vid behov inspekteras 
innan tillstånd beviljas. För närvarande finns 
ungefär 30 motsvarande, giltiga tillstånd. 
Avsikten med den föreslagna bestämmelsen 
är inte att ändra nuvarande tillämpningsprax-
is för beviljandet av tillstånd.  

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att utfärda närmare föreskrifter om de ut-
rymmen, de anordningar och den utrustning 
som ska användas för besiktningar enligt 1 
och 2 mom. samt om vilka slags fordon som 
kan besiktas utanför besiktningsstället enligt 
1 och 2 mom. Genom de närmare föreskrif-
terna preciseras hur de besiktningsslag som 
kan utföras utanför verksamhetsstället ska 
beaktas i kraven på lokaler, anordningar och 
utrustning. Det behövs också närmare före-
skrifter för att precisera i vilka fall ett fordon 
får besiktas utanför verksamhetsstället och 
när det vore oändamålsenligt att utföra be-
siktningen på det ordinarie besiktningsstället. 

26 §. Anmälan av serviceuppgifter och be-
siktningspriser till besiktningsservicere-
gistret. Besiktningsserviceregistret definieras 
i 3 § 6 punkten i lagförslaget. Enligt defini-
tionen ska det vara fråga om ett offentligt re-
gister som Trafiksäkerhetsverket för på in-
ternet med hjälp av automatisk databehand-
ling och som innehåller uppgifter om inneha-
vare av besiktningskoncession och ärenden i 
anslutning till deras besiktningstjänster. Re-
gistret ska vara tillgängligt för alla bland Tra-
fiksäkerhetsverkets elektroniska tjänster. Tra-
fiksäkerhetsverket ska också själv kunna ut-

nyttja registret genom att publicera olika 
slags prisuppgifter, statistik och meddelan-
den till medborgarna.  

I egenskap av registeransvarig svarar Tra-
fiksäkerhetsverket för att besiktningsservice-
registret finns och är tillgängligt men enligt 
förslaget till 1 mom. ska innehavarna av be-
siktningskoncession själva föra in de uppgif-
ter som uppräknas i momentet i registret ge-
nom direkt anslutning.  

Enligt 1 punkten ska av besiktningsregistret 
framgå besiktningsställets kontaktuppgifter 
och läge. På så vis kan kunderna med hjälp 
av registret ta reda på vilka betjäningsställen 
som ligger närmast. 

Enligt 2 punkten ska i registret föras in 
uppgifter enligt besiktningsslag om de betjä-
ningstider då det går att få besiktningstjänster 
för fordon i respektive fordonskategori. Med 
betjäningstider avses både veckodagar och 
klocktider. Även om innehavaren av besikt-
ningskoncession enligt 43 § förutsätts bedri-
va koncessionsenlig besiktningsverksamhet 
regelbundet behöver besiktningstjänster inte 
vara tillgängliga varje dag.  

Enligt 3 punkten ska i besiktningsservice-
registret även föras in uppgifter om de be-
siktningstjänster som erbjuds och de avgifter 
som allmänt tas ut för dem enligt fordonska-
tegori och besiktningsslag. Det ska vara fråga 
om de priser till vilka tjänsterna allmänt kan 
fås. Bestämmelsen utgör i sig inget hinder för 
besiktningsstället att tillämpa olika specialer-
bjudanden. Avsikten är att även uppgifter om 
sådana erbjudanden ska kunna föras in i re-
gistret. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket ha 
rätt att ändra de uppgifter som förts in i be-
siktningsserviceregistret. Före det ska kon-
cessionshavaren ges tillfälle att bli hörd i sa-
ken. Avsikten är inte att verket ska rätta upp-
gifter som finns i registret. Det ska ankomma 
på innehavaren av besiktningskoncession att 
göra dessa rättelser och ändringar. När verket 
upptäcker eller annars får kännedom om att 
en innehavare av besiktningskoncession fört 
in felaktiga uppgifter i registret ska verket 
kunna vidta åtgärder som avses i 43 §.  

Trafiksäkerhetsverket ska själv kunna rätta 
fel i registret endast i undantagsfall, t.ex. i en 
situation där koncessionshavarens besikt-
ningsverksamhet upphör.  
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Enligt 3 mom. utfärdar Trafiksäkerhetsver-
ket närmare tekniska föreskrifter om de upp-
gifter som ska anmälas till besiktningsservi-
ceregistret och om hur uppgifterna anmäls. 
Uppgifterna bör vara i sådan form att med-
borgarna vid behov kan jämföra olika besikt-
ningsställens tjänster och priser. 

I 58 § föreskrivs att 26 § ska träda i kraft 
först ett år efter lagens ikraftträdande. På så 
vis ges Trafiksäkerhetsverket tid att färdig-
ställa registret och det datasystem som hänför 
sig till det. 

I 59 § 2—4 mom. i lagförslaget ingår också 
hänvisningar till den föreslagna 26 §. Kon-
cessionshavarna ska föra in de uppgifter som 
nämns i 26 § 1 mom. inom en månad efter 
det att nämnda 26 § trätt i kraft. På så vis får 
koncessionshavarna tid att föra in uppgifter i 
registret. Förpliktelsen berör innehavarna av 
gällande koncessioner och innehavarna av de 
besiktningskoncessioner som beviljas efter 
det att lagen trätt i kraft. 

27 §. Förvaring av besiktningshandlingar. 
I 1 mom. föreskrivs om förvaringen av intyg 
och övriga handlingar som gäller registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar.  

Momentet motsvarar i sak 14 a § i den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen. Till 
skillnad från den fogas emellertid till be-
stämmelsen om utlämnande av uppgifter ett 
omnämnande av att uppgifter kan utlämnas 
utan hinder av sekretessbestämmelserna. 
Uppgifterna om fordon kan innehålla sekre-
tessbelagda uppgifter som omfattas av affärs- 
och yrkeshemligheten. I momentet nämns 
dessutom att uppgifterna ska lämnas till Tra-
fiksäkerhetsverket så snart som möjligt. Ti-
den för efterkontroll för ett fordon som un-
derkänts vid besiktningen är en månad så det 
är motiverat att förvara handlingarna på be-
siktningsstället den tiden och först därefter 
överlämna dem till Trafiksäkerhetsverket. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om för-
varingen av andra besiktningshandlingar än 
de som avses i 1 mom. För närvarande be-
stäms det om dem i trafikministeriets beslut 
om koncession för fordonsbesiktning. I en-
lighet med nuvarande praxis ska andra hand-
lingar som gäller besiktning än de som avses 
i 1 mom. förvaras på besiktningsstället. En-
ligt förslaget ska handlingar och kontrollin-
tyg som gäller periodisk besiktning i enlighet 

med nuvarande praxis förvaras 2 år och övri-
ga handlingar femton år. Med övriga hand-
lingar avses i första hand handlingar som 
gäller kontrollbesiktning. Varje år utförs 2,38 
miljoner periodiska besiktningar i Finland, så 
det är inte motiverat att förvara handlingar 
som gäller dem längre än två år. 

28 §. Upphörande av besiktningsverksam-
heten. Paragrafen motsvarar 17 § i den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen. Till pa-
ragrafen fogas dock en hänvisning till till-
lämpningen av 27 §. När besiktningsverk-
samheten upphör ska besiktningshandlingar-
na på begäran lämnas till Trafiksäkerhetsver-
ket som ska förvara dem. Förvaringstiderna 
för handlingar som avses i 27 § 2 mom. i lag-
förslaget ska enligt nämnda moment vara 2 
och 15 år. 
 
5 kap. Tillstånd för vidareutbildning 

29 §. Anordnarer av vidareutbildning. En-
ligt förslaget till 1 mom. förblir bestämmel-
serna om dem som ger vidareutbildning hu-
vudsakligen oförändrade i sak. De föreslagna 
ändringarna är i första hand tekniska och 
språkliga. Till 1 mom. fogas ett omnämnande 
av utbildningstillstånd som en förutsättning 
för att ge utbildning, vilket motsvarar om-
nämnandet av godkännande av den som ger 
utbildning i den gällande besiktningskonces-
sionslagen. Beviljandet av tillstånd ska inte 
längre begränsas till sammanslutningar, utan 
i fortsättningen ska tillstånd kunna beviljas 
även t.ex. fysiska personer. 

Ändringen av 1 mom. gör det möjlighet för 
alla behöriga sökande att erbjuda utbildning, 
vilket kan utöka utbildningsutbudet och sän-
ka utbildningskostnaderna för besiktare. 

I 2 mom. ges Trafiksäkerhetsverket fortsatt 
möjlighet att ge specialutbildning och fortut-
bildning. 

30 §. Förutsättningar för beviljande av vi-
dareutbildningstillstånd. För att förenhetliga 
koncessionslagstiftningen föreslås att till pa-
ragrafen fogas nya bestämmelser som mot-
svarar lagstiftningen om rätt att idka näring i 
Finland. Till övriga delar motsvarar förut-
sättningarna för beviljande av utbildningstill-
stånd i huvudsak innehållet i den gällande 
besiktningskoncessionslagen och trafikmini-
steriets gällande beslut om tilläggsutbildning 
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för fordonsbesiktningspersonal. I paragrafen 
föreslås ingå den gällande besiktningskon-
cessionslagens behörighetsvillkor för den 
person som svarar för utbildningsverksamhe-
ten och dessutom kraven på utbildningsper-
sonal, lokaler, läromedel, utrustning samt ut-
bildningsprogram i trafikministeriets beslut.  

Sökanden ska ha rätt att idka näring i Fin-
land. Sökanden och den person som svarar 
för verksamheten får inte vara försatta i kon-
kurs. Om sökanden är en fysisk person ska 
även denna vara myndig och hans eller hen-
nes handlingsbehörighet får inte ha begrän-
sats. 

Som sakkunnig person som svarar för ut-
bildningsverksamheten anses en person som 
är insatt i bestämmelserna om besiktnings-
verksamhet på ett sätt som motsvarar utbild-
ningstillståndets omfattning. Av den ansvari-
ga personen förutsätts dessutom erfarenhet 
av utbildnings- och undervisningsverksam-
het. Sökanden ska också förfoga över utbil-
dare som är insatta i olika delområden i en-
lighet med utbildningstillståndets omfattning 
och som har tidigare erfarenhet av undervis-
ningsverksamhet samt av moderna undervis-
ningsmetoder. Sökanden förutsätts förfoga 
över lokaler som förutom för teoriundervis-
ning även vid behov lämpar sig praktik. När 
det gäller studiematerialet förutsätts särskilt 
att det är modernt och åskådligt. Av sökan-
den förutsätts dessutom tillräcklig utrustning 
och ett kursvist utbildningsprogram där un-
dervisningsämnena, tidsanvändningen och de 
planerade undervisningsmetoderna finns an-
givna ämnesvist. 

31 §. Ansökan om vidareutbildningstill-
stånd. I det föreslagna 1 mom. intas de krav 
på ansökan om utbildningstillstånd som tidi-
gare ingått i trafikministeriets beslut om 
tilläggsutbildning för fordonsbesiktningsper-
sonal. I bestämmelserna föreslås endast 
mindre preciseringar. Sökanden ska förete en 
utredning om i vilken omfattning utbild-
ningsrätt söks, samt uppgifter om den person 
som svarar för utbildningsverksamheten samt 
dennes arbetserfarenhet och erfarenhet av ut-
bildnings- och undervisningsverksamhet. Ut-
redning ska också företes om den huvudsak-
liga undervisningspersonalen samt deras ut-
bildning, erfarenhet och förtrogenhet med 
undervisningsämnena och undervisningsme-

toderna. För att säkerställa att läromedlen är 
aktuella bör sökanden också förete en utred-
ning om läromedlen. Till ansökan bör fogas 
utbildningsprogrammet, av vilket framgår 
undervisningsämnena, tidsanvändningen och 
de planerade undervisningsmetoderna. Till 
ansökan ska även fogas uppgifter om de plat-
ser där utbildningen i huvudsak ges, samt en 
utredning som praktik- och provarrange-
mangen. I samband med ansökan bör dessut-
om ges en uppskattning av den tidpunkt då 
utbildningsverksamheten inleds. 

I 2 mom. åläggs sökanden att på begäran 
visa upp alla läromedel som avses i 1 mom. 
för Trafiksäkerhetsverket för kontroll av in-
nehållet i läromedlen. 

Enligt 3 mom. ska sådana utredningar som 
fortfarande stämmer och som har lämnats in 
till den som beviljar tillstånd redan tidigare i 
samband med föregående ansökan eller till-
syn. 

32 §. Beviljande av vidareutbildningstill-
stånd. I paragrafen föreslås en separat be-
stämmelse om beviljande av utbildningstill-
stånd. Innehållet i bestämmelsen motsvarar i 
sak bestämmelsen om utbildningsrätt för den 
som innehar utbildningstillstånd i den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen. Tillstån-
den beviljas så att de gäller tills vidare. 

33 §. Prov i anslutning till vidareutbild-
ningen och förvaringen av handlingar som 
gäller dem. Bestämmelserna om prov i an-
slutning till vidareutbildningen förblir i hu-
vudsak oförändrade. Enligt 1 mom. ska Tra-
fiksäkerhetsverket i överensstämmelse med 
den gällande besiktningskoncessionsalgen 
ordna slutprov i anslutning till utbildningen i 
periodisk besiktning och den som ger utbild-
ningen övriga prov i anslutning till vidareut-
bildningen. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om förva-
ringen av handlingar som hänför sig till pro-
ven. Den föreslagna ändringen gör det möj-
ligt att sluta förvara gamla provhandlingar 
onödigt länge. För att säkerställa uppgifter 
om besiktarnas utbildning ska dock uppgifter 
om provresultaten fortfarande förvaras lång-
varigt. 

34 §. Opartiskt tillhandahållande av vida-
reutbildning. I 1 mom. föreslås en bestäm-
melse om skyldighet för den som innehar ut-
bildningstillstånd att opartiskt ge vidareut-
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bildning åt alla personer som uppfyller kra-
ven. Den som innehar utbildningstillstånd får 
inte i sin verksamhet diskriminera dem som 
söker till utbildningen t.ex. så att han skulle 
utbilda endast sina egna arbetstagare. Till-
ståndshavaren ska ändå inte vara skyldig att 
utvidga sin verksamhet så att alla som vill ha 
utbildning kommer in på utbildningen just 
vid den tidpunkt de själva vill. Strävan med 
den föreslagna bestämmelsen är att säkerstäl-
la tillräcklig tillgång på utbildad personal 
trots att antalet besiktningsställen och besik-
tare eventuellt ökar. 

I 2 mom. föreslås en hänvisning till språk-
lagen. Den som söker utbildningstillstånd ska 
iaktta språklagen i sin verksamhet. I prakti-
ken betyder detta att den utbildning som för-
utsätts inom besiktningsverksamheten och 
det viktigaste utbildningsmaterialet också ska 
finnas på svenska. 

35 §. God förvaltning när vidareutbildning 
ges. Den föreslagna paragrafen motsvarar för 
vidareutbildningens del i sak 14 § i den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen.  

Med avvikelse från 24 § som gäller besikt-
ning föreslås i 1 mom. föreslås för tydlighe-
tens skull att den som innehar vidareutbild-
ningstillstånd ska iaktta förvaltningslagen i 
sin verksamhet med anknytning till utbild-
ning så att god förvaltning säkerställs när vi-
dareutbildning ges. För den som är anställd 
hos innehavaren av utbildningstillstånd före-
skrivs dock om undantag från tillämpningen 
av förvaltningslagen. På den som är anställd 
hos innehavaren av utbildningstillstånd ska 
fortfarande inte tillämpas 28 § 1 mom. 4 
punkten i förvaltningslagen. Enligt nämnda 4 
punkt är en tjänsteman jävig om tjänsteman-
nen står i anställningsförhållande eller i så-
dant uppdragsförhållande som har samband 
med det föreliggande ärendet till en part eller 
till någon för vilken avgörandet i ärendet kan 
väntas medföra synnerlig nytta eller skada. 
Syftet med undantaget från förvaltningslagen 
är att i enlighet med nuvarande praxis göra 
det möjligt för tillståndshavarens utbildare att 
arbeta när verksamheten riktar sig mot den 
egna arbetsgivarens anställda, t.ex. att över-
vaka och granska prov. Avsikten är inte att 
ändra nuvarande tillämpningspraxis. 

I 2 mom. föreskrivs för tydlighetens skull 
och i sak på nästan samma sätt som nu att in-

nehavarna av vidareutbildningstillstånd ska 
iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet när de sköter utbildningsuppgif-
ter enligt lagen. 
 
6 kap. Tillsyn 

36 §. Uppföljning av besiktningsverksam-
heten. I paragrafen ges Trafiksäkerhetsverket 
i uppgift att följa det regionala utbudet av be-
siktningsservice, utvecklingen i fråga om de 
avgifter som tas ut för besiktning och besikt-
ningsverksamheten även i övrigt i Finland. 
Trafiksäkerhetsverket ska rapportera resulta-
ten av uppföljningen varje år till kommunika-
tionsministeriet. Besiktningsverksamheten 
ska följas med hjälp av det besiktningsservi-
ceregister som avses i 26 §. Med hjälp av 
uppföljningen ska det vara möjligt att få till-
förlitlig och aktuell information om priserna 
och tillgången på besiktningstjänster samt 
om deras utveckling. Uppgifterna kan använ-
das för t.ex. branschundersökningar och för 
att bestämma behoven av att utveckla lag-
stiftningen i framtiden. 

37 §. Tillsyn. I 1 mom. ges Trafiksäker-
hetsverket i uppdrag att övervaka besikt-
ningsställena och besiktarutbildarna på sam-
ma sätt som i den gällande besiktningskon-
cessionslagen.  

I 2 mom. ingår ett nytt krav på att Trafiksä-
kerhetsverket med minst fem års mellanrum 
ska kontrollera att innehavarna av besikt-
ningskoncession och utbildningstillstånd 
fortfarande uppfyller kraven för beviljande 
av koncession och tillstånd. Kontrollpraxisen 
överensstämmer i sak med den gällande be-
siktningskoncessionslagen eftersom konces-
sionerna för närvarande är tidsbestämda och 
gäller högst fem år. Att kraven är uppfyllda 
har kontrollerats när koncessionen förnyats. I 
fortsättningen ska besiktningskoncessionerna 
inte längre vara tidsbestämda utan gälla tills 
vidare.  

Den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen beräknas utöka det totala antalet besikt-
ningsställen. Flera verksamhetsställen har en 
direkt inverkan på de resurser som behövs 
för tillsynen över verksamhetsställena. Även 
verkstädernas möjlighet att börja utföra peri-
odiska besiktningar och kontrollbesiktning 
har en egen inverkar på behovet av tillsyn. 
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För närvarande avlägger Trafiksäkerhetsver-
ket inspektionsbesök på ungefär 150 besikt-
ningsställen per år för att övervaka besikt-
ningsverksamheten. Till följd av ändringarna 
torde behovet av tillsyn att öka avsevärt jäm-
fört med detta. 

När tillsynen inriktas utnyttjas för närva-
rande mycket av den statistik som uppkom-
mer i fråga om besiktningsverksamheten, 
t.ex. underkännandeprocenten, antalet upp-
täckta fel och antalet reparationsuppmaningar 
både på riksomfattande nivå och inom verk-
samhetsstället mellan olika besiktare. Då 
verkstäder enligt lagförslaget ska kunna utfö-
ra periodiska besiktningar, och bilarna många 
gånger i sådana fall repareras innan de besik-
tas, kan man anta att underkännandeprocen-
ten på dessa verksamhetsställen blir lägre än 
för närvarande. Till följd av detta är den nu-
varande statistiken inte nödvändigtvis längre 
ett lika fungerande tillsynsredskap. Detta gör 
att utmaningar ställs på inriktningen av till-
synen. Det blir nödvändigt att indela verk-
samhetsställena i egna klasser där verksam-
hetsställen kan jämföras sinsemellan. 

Man har upptäckt att ett effektivt tillsynsin-
strument när det gäller periodiska besikt-
ningar är en testbil som har vissa fel och som 
visas upp för besiktning på flera besiktnings-
ställen. Avsikten är att utöka användningen 
av testbilen vid tillsynen. Dessutom ska man 
fortfarande inspektera verksamhetsställena 
regelbundet. För att effektivisera tillsynen fö-
reslås Trafiksäkerhetsverket i 40 § få möjlig-
het att köpa tjänster för tillsynen över besikt-
ningsställena av dem som producerar sådana 
tjänster. Enligt 41 § i lagförslaget ges verket 
rätt att stoppa ett nyss besiktat fordon och 
låta det genomgå en kontroll som motsvarar 
den nyss utförda besiktningen. På grund av 
denna ska verket kunna ingripa i besiktnings-
ställets verksamhet. Den föreslagna rätten be-
räknas ha en viktig tillsynsmässig inverkan 
särskilt vid tillsynen över periodiska besikt-
ningar. 

Kraven i den föreslagna koncessionslagen 
antas säkerställa att den nuvarande höga kva-
liteten på besiktningsverksamheten bibehålls 
även efter det att den föreslagna lagen trätt i 
kraft. Även i vissa andra länder i Europa be-
drivs besiktningsverksamhet i verkstäder. I 
dessa länder har besiktningsrätt för verkstä-

der och öppnandet av besiktningsbranschen 
för konkurrens genomförts samtidigt. I dessa 
länder har det förekommit kvalitetsproblem 
hos besiktningen till följd av ändringarna. Ef-
tersom branschen öppnats för konkurrens re-
dan tidigare i Finland förväntas inte de före-
slagna ändringarna ge upphov till motsva-
rande problem med kvaliteten på besiktning-
en som på andra ställen i Europa. 

38 §. Lämnande av uppgifter till tillsyns-
myndigheten. Paragrafen motsvarar i huvud-
sak den informationsskyldighet som före-
skrivits för innehavare av besiktningskonces-
sion och utbildningsrätt i den gällande be-
siktningskoncessionslagen.  

Hänvisningarna till Fordonsförvaltnings-
centralen har dock ändrats till hänvisningar 
till Trafiksäkerhetsverket.  

I 1 och 2 mom. föreslås dock en ny skyl-
dighet för innehavarna av besiktningskonces-
sion och utbildningstillstånd att lämna upp-
gifterna utan hinder av sekretessbestämmel-
serna, eftersom det i de uppgifter som behövs 
för tillsynen över verksamheten kan vara frå-
ga om uppgifter som omfattas av affärs- eller 
yrkeshemligheten. 

I 1 mom. föreslås en ny skyldighet för in-
nehavarna av besiktningskoncession att för 
tillsynen över och uppföljningen av besikt-
ningsverksamheten samt för forskningsverk-
samhet lämna Trafiksäkerhetsverket uppgif-
ter om de genomsnittliga avgifter som tagits 
ut för besiktningar under föregående och in-
nevarande år enligt besiktningsslag och for-
donskategori. Denna skyldighet säkerställer 
att Trafiksäkerhetsverket har rätt att få till-
räckliga och korrekta uppgifter som besikt-
ningspriserna, som enligt 36 § ska rapporte-
ras till kommunikationsministeriet. 

Enligt 3 mom. ska innehavarna av besikt-
ningskoncession och utbildningstillstånd 
meddela Trafiksäkerhetsverket betydande 
förändringar som gäller deras verksamhet. 
Momentet motsvarar i sak 20 § 3 mom. i den 
gällande besiktningskoncessionslagen. 

39 §. Inspektioner av besiktningsställen 
och utbildningsställen. I paragrafen ges Tra-
fiksäkerhetsverket rätt att företa inspektioner 
på ställen där verksamhet som avses i besikt-
ningskoncessionen eller utbildningstillståndet 
bedrivs för att kunna utföra de tillsynsuppgif-
ter som avses i lagen. Paragrafens innehåll 
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motsvarar i huvudsak det som föreskrivs i 
den gällande besiktningskoncessionslagen. 
Nytt är dock att till paragrafen fogas en be-
stämmelse enligt vilken Trafiksäkerhetsver-
ket inte får företa inspektioner i lokaler som 
används för permanent boende. Inspektioner 
kan således inte företas på ställen som omfat-
tas av hemfriden enligt grundlagen. 

40 §. Inspektioner av verksamhetsställen 
som utförs av en avtalspart. I 1 mom. ges 
Trafiksäkerhetsverket rätt att skaffa privata 
tjänsteproducenter som utför inspektioner av 
besiktningsställen och utbildningsställen. 
Med tjänsteproducenterna ska detaljerade av-
tal ingås om de ställen som ska inspekteras 
samt om vad som ska inspekteras där. I 124 § 
i grundlagen sägs att om offentliga förvalt-
ningsuppgifter anförtros andra än myndighe-
ter ska arrangemanget kunna anses ända-
målsenligt och det får inte äventyra de grund-
läggande rättigheterna, rättssäkerheten eller 
andra krav på god förvaltning. Trafiksäker-
hetsverket har inte någon regional organisa-
tion som täcker hela landet, så det är ända-
målsenligt att ge avtalsparter i uppdrag att 
sköta inspektionen av verksamhetsställena. 
Avtalsparterna kan styra de resurser som be-
hövs för inspektionen effektivare och snab-
bare dit där tillsynen behövs. Särskilt de in-
spektioner av lokaler och anordningar som 
ska utföras innan besiktningsställena inleder 
verksamhet kan skötas snabbare än nu med 
hjälp av avtalsparter.  

I 2 mom. föreskrivs att avtalsparter och de 
som utför inspektioner ska besitta sådan yr-
kesskicklighet som behövs för att utföra in-
spektionerna i fråga. Trafiksäkerhetsverket 
ska övervaka att avtalsparterna och inspektö-
rerna utför inspektionerna i enlighet med be-
stämmelserna och avtalet. Trafiksäkerhets-
verket svarar även för dessa inspektioner. 
Avtalsparterna handlar under tjänsteansvar, 
något som föreskrivs i 53 §. 

I 3 mom. föreskrivs om rapporteringen om 
de inspektioner som utförs av en avtalspart. 
Avtalspartens tillsyn ska inte inbegripa något 
beslutsfattande, utan Trafiksäkerhetsverket 
fattar nödvändiga beslut utgående från av-
talspartens rapporter. 

41 §. Kontroll av besiktade fordon. I para-
grafen preciseras de metoder som används 
vid tillsyn enligt 37 § så att i 1 mom. ges Tra-

fiksäkerhetsverket rätt att för tillsynen över 
besiktningsverksamheten rätt att genast efter 
besiktningen låta ett fordon genomgå en kon-
troll som motsvarar den nyss utförda besikt-
ningen eller en del av den. För kontrollen ska 
en tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket få 
stoppa ett fordon när det lämnar besiktnings-
stället. 

I 2 mom. föreskrivs att kontrollen får utfö-
ras utan ersättning i lokaler och med anord-
ningar tillhörande det besiktningsställe som 
utfört besiktningen. Om Trafiksäkerhetsver-
ket t.ex. på kundens begäran kontrollerar ett 
fordon på något annat verksamhetsställe 
måste man komma överens särskilt om att få 
använda lokalerna och anordningarna. 

I 3 mom. föreskrivs om rätt för Trafiksä-
kerhetsverket att delta i teknisk vägkontroll i 
överensstämmelse med den gällande besikt-
ningskoncessionslagen.  

Enligt 4 mom. ska en tjänsteman vid Tra-
fiksäkerhetsverket ha ett intyg över rätten att 
få utföra sådana kontroller som nämns i pa-
ragrafen när de utförs. Intyget ska på begäran 
visas upp för föraren i ett fordon som kon-
trolleras. Momentets innehåll motsvarar i sak 
det som föreskrivs i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen.  

42 §. Föreläggande om kontrollbesiktning 
av fordon. I paragrafen preciseras de metoder 
som får användas för tillsyn enligt 37 § så att 
Trafiksäkerhetsverket ges rätt att bestämma 
att ett fordon ska genomgå kontrollbesiktning 
för att kunna övervaka besiktningsuppgifter-
na. Förutsättningen för ett föreläggande om 
kontrollbesiktning ska vara att Trafiksäker-
hetsverket har upptäckt eller annars fått veta 
att det uppenbart finns ett sådant fel eller en 
sådan brist i fråga om fordonets skick eller 
överensstämmelse med bestämmelserna att 
fordonet borde ha underkänts vid föregående 
besiktning. Det ska således inte kunna krävas 
att ett fordon ska kontrollbesiktas på grund 
av sådana mindre fel eller brister som vid be-
siktningen bedöms som reparationsuppma-
ningar. Det ska bestämmas att ett fordon ska 
kontrollbesiktas t.ex. när det vid en kontroll 
enligt 41 § av fordonet upptäcks sådana bris-
ter i fordonets skick eller överensstämmelse 
med bestämmelserna som man inte ingripit i 
vid besiktningen. 
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Ett fordon som Trafiksäkerhetsverket be-
stämt att ska kontrollbesiktas bör visas upp 
för kontrollbesiktning inom den tid som ver-
ket bestämmer. Om fordonet inte visas upp 
och godkänns vid kontrollbesiktning inom 
utsatt tid, ska fordonet inte få användas i tra-
fik efter den utsatta tiden.  

Trafiksäkerhetsverket ska bestämma att ett 
fordon ska kontrollbesiktas i sådana fall där 
det står klart att felen fanns vid besiktnings-
tidpunkten. Om det redan har gått en längre 
tid sedan den periodiska besiktningen ska en 
kontroll i allmänhet inte längre kunna göras 
för att övervaka besiktningsverksamheten. På 
grund av registrerings- och ändringsbesikt-
ningar kan det vara motiverat att bestämma 
att ett fordon ska kontrollbesiktas även efter 
en längre tid för att övervaka besiktnings-
verksamheten. Med stöd av paragrafen ska 
man av grundad anledning kunna bestämma 
att även ett sådant fordon ska kontrollbesik-
tas som har besiktats innan den nu föreslagna 
besiktningskoncessionslagen trätt i kraft. 

43 §. Återkallande av besiktningskonces-
sion. I 1 mom. föreskrivs om de situationer 
där Trafiksäkerhetsverket ska återkalla be-
siktningskoncessionen. Koncessionen ska 
återkallas om verksamheten på besiktnings-
stället har upphört helt och hållet eller om in-
nehavaren av besiktningskoncession har för-
satts i konkurs. Dessa förutsättningar för 
återkallande motsvarar i stor utsträckning 
förutsättningarna i 21 § i den gällande be-
siktningskoncessionslagen. 

I 2 mom. föreskrivs om de fall då Trafiksä-
kerhetsverket ska återkalla besiktningskon-
cessionen för viss tid eller helt och hållet, om 
anmärkning och varning inte är tillräckliga 
åtgärder. Koncessionen ska återkallas för viss 
tid eller helt och hållet om regelbunden be-
siktningsverksamhet inte bedrivs på besikt-
ningsstället, verksamheten inte bedrivs i en-
lighet med anmälan till besiktningsservicere-
gistret, innehavaren av besiktningskonces-
sion inte längre uppfyller kraven för bevil-
jande av besiktningskoncession eller den per-
sonal som utför besiktningar på besiktnings-
stället inte uppfyller de föreskrivna kraven på 
yrkesskicklighet eller tillförlitlighet.  

I 3 mom. föreskrivs om de fall då Trafiksä-
kerhetsverket kan återkalla besiktningskon-
cessionen för viss tid eller helt och hållet, om 

anmärkning och varning inte är tillräckliga 
åtgärder.  

Koncessionen ska enligt 1 punkten kunna 
återkallas för viss tid eller helt och hållet om 
fordon som uppenbart inte uppfyller gällande 
bestämmelser och föreskrifter har godkänts 
vid en besiktning för användning i trafik. 
Punkten motsvarar i övrigt 21 § 2 mom. 1 
punkten i den gällande besiktningskonces-
sionslagen, men till den fogas att fordonet 
ska uppfylla även gällande föreskrifter.  

Enligt 2 punkten ska koncessionen kunna 
återkallas om vid besiktningen har under-
känts fordon vilkas samtliga uppenbara fel 
eller brister inte har beaktats. Genom denna i 
förhållande till den gällande besiktningskon-
cessionslagen nya åtgärdsmöjligheten kan 
man ingripa i sådana fall där bara en del av 
de fel eller brister som fordonet i själva ver-
ket haft vid besiktningstidpunkten har upp-
märksammats vid besiktningen. 

Enligt 3 punkten ska koncessionen kunna 
återkallas om det vid besiktningen i onödan 
har krävts att fel och brister hos fordonet ska 
avhjälpas. Genom denna nya åtgärdshelhet 
kan man ingripa i sådana fall där det vid be-
siktningen har krävts att sådana fel eller bris-
ter hos fordonet ska åtgärdas som fordonet 
enligt bedömningsgrunderna i själva verket 
inte varit behäftat med. 

Enligt 4 punkten ska koncessionen kunna 
återkallas om antalet fel eller brister som 
upptäckts vid besiktningarna eller den relati-
va andelen fordon som underkänts första 
gången vid en besiktning utan grund betyd-
ligt avviker mellan enskilda besiktare på be-
siktningsstället eller från den allmänna nivån 
i landet eller från det faktiska skicket hos de 
fordon som visats upp för besiktning på 
verksamhetsstället. Denna i förhållande till 
21 § 2 mom. 2 punkten i den gällande besikt-
ningskoncessionslagen nya åtgärd ger möj-
lighet att ingripa i verksamheten på besikt-
ningsstället även på grund av de fel och bris-
ter som konstaterats vid besiktningen. En ny 
sak är också att antalet upptäckta fel eller 
brister och andelen underkända fordon ska 
granskas inte bara jämfört med nivån i hela 
landet utan också mellan de enskilda besik-
tarna samt jämfört med det faktiska skicket 
hos de fordon som visats upp för besiktning 
på verksamhetsstället. Dessa nya metoder ef-
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fektiviserar Trafiksäkerhetsverkets möjlighe-
ter att ingripa i omständigheter som inverkar 
på kvaliteten på besiktningsverksamheten.  

Enligt 5 punkten ska koncessionen kunna 
återkallas om tillsynen över beskattningen av 
fordon försummats vid besiktningen eller om 
en uppgift som enligt särskilda bestämmelser 
ska utföras i samband med besiktningen har 
försummats. Punkten motsvarar 21 § 2 mom. 
3 punkten i den gällande besiktningskonces-
sionslagen. 

Enligt 6 punkten ska koncessionen kunna 
återkallas om det i verksamheten har brutits 
mot kravet på opartiskhet enligt 23 § eller 
mot något annat krav som föreskrivits i den 
föreslagna lagen eller med stöd av den. Som 
ett annat föreskrivet krav betraktas t.ex. ett 
fall där besiktningsstället inte inleder verk-
samhet inom sex månader i enlighet med 22 
§. Punkten motsvarar 21 § 2 mom. 4 punkten 
i den gällande besiktningskoncessionslagen. 

Trafiksäkerhetsverket skulle enligt 4 mom. 
dock ge innehavaren av en besiktningskon-
cession en anmärkning och vid behov en 
skriftlig varning i stället för att återkalla be-
siktningstillståndet, om det är oskäligt att 
återkalla koncessionen. Om grunden för åter-
kallande av besiktningskoncessionen eller 
lämnande av en varning eller anmärkning ska 
vara sådan att den kan rättas till, skulle Tra-
fiksäkerhetsverket innan koncessionen åter-
kallas eller varning eller anmärkning lämnas 
ge koncessionshavaren möjlighet att inom en 
rimlig tid avhjälpa bristen eller försummel-
sen. Koncessionen kunde återkallas, om 
missförhållandet inte har avhjälpts inom ut-
satt tid.  

44 §. Åtgärder på grund av brister i en be-
siktares besiktningsverksamhet. I paragrafen 
ges Trafiksäkerhetsverket ny rätt att ingripa 
även i besiktarens verksamhet vid sidan av 
att verket kan ingripa i koncessionshavarens 
besiktningskoncession, om det finns brister i 
en besiktares besiktningsverksamhet. Detta 
effektiviserar tillsynsmöjligheterna och 
framhäver också besiktarens eget ansvar för 
sina beslut. 

I paragrafen ska Trafiksäkerhetsverket på 
grund av brister i en besiktares verksamhet 
kunna förbjuda besiktaren att utföra besikt-
ningar under en tid av högst sex månader, om 

anmärkning eller varning inte är tillräckliga 
åtgärder.  

De orsaker som leder till förbud motsvarar 
innehållsmässig orsakerna till återkallande av 
besiktningskoncessionen enligt 43 § med un-
dantag för 43 § 3 mom. 4 punkten.  

Trafiksäkerhetsverket skulle enligt 2 mom. 
dock ge besiktaren en anmärkning och vid 
behov av skriftlig varning i stället för ett för-
bud mot att utföra besiktningar, om ett för-
bud är oskäligt och de förseelser eller för-
summelser som konstaterats är ringa. 

45 §. Temporära åtgärder på grund av 
brister i besiktningsverksamheten. I 1 mom. 
föreskrivs om åtgärder med vilkas hjälp Tra-
fiksäkerhetsverket kan ingripa i verksamhe-
ten på ett besiktningsställe eller hos en besik-
tare omedelbart när verket upptäcker väsent-
liga brister eller missbruk i verksamheten. I 
fråga om de åtgärder som vidtas mot besikt-
ningsstället motsvarar paragrafen i sak 21 § 2 
mom. i den gällande besiktningskoncessions-
algen. Nytt är att omedelbara åtgärder också 
kan vidtas mot besiktare, som tillfälligt kan 
förbjudas att utföra besiktningar samt hindras 
från att använda fordonstrafikens datatjänst 
och att registrera uppgifter i datatjänsten. Ett 
tillfälligt förbud som utfärdats med stöd av 
paragrafen samt förhindrandet av användning 
och registrering ska vara i kraft tills ärendet 
har avgjorts med stöd av 43 eller 44 §. Ären-
det bör avgöras utan obefogat dröjsmål.   

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverkets 
förbud och beslut enligt 1 mom. iakttas även 
om besvär anförts över dem. 

46 §. Förbud mot att använda besiktnings-
ställets lokaler och anordningar. I paragrafen 
föreskrivs i likhet med 22 § 1 mom. i den 
gällande besiktningskoncessionslagen om 
förbud mot att använda lokaler och anord-
ningar eller om begränsning av användning-
en i sådana fall där en lokal eller anordning 
inte uppfyller de krav som ställts på dem i 
den föreslagna lagen och med stöd av den. 
Användningen av lokalen eller anordningen 
ska kunna förbjudas eller användningen be-
gränsas tills lokalen eller anordningen har 
fåtts att överensstämma med de bestämmel-
ser och föreskrifter som gäller dem.  

47 §. Återkallande av utbildningstillstånd 
samt anmärkning och varning till innehavare 
av utbildningstillstånd. Det föreslås att be-
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stämmelserna om återkallande av utbild-
ningstillstånd preciseras. I 1 mom. föreslås en 
bestämmelse som ändrar paragrafen om åter-
kallande av utbildningstillstånd i den gällan-
de besiktningskoncessionslagen. Trafiksä-
kerhetsverket ska återkalla utbildningstill-
ståndet om innehavaren av utbildningstill-
ståndet inte längre uppfyller kraven för bevil-
jande av tillstånd, om inte något annat följer 
av 3 mom. 

Till övriga delar tas den gällande paragra-
fen om återkallande av utbildningstillstånd 
som nämns i samband med 1 mom. in i 2 
mom. Bestämmelsen motsvarar i sak möjlig-
heten i den gällande besiktningslagen att 
återkalla utbildningstillståndet för en be-
stämd tid eller helt. 

I 3 mom. föreskrivs när Trafiksäkerhets-
verket i fall som avses i 1 och 2 mom. ska ge 
innehavaren av utbildningstillstånd en an-
märkning eller skriftlig varning i stället för 
att återkalla utbildningstillståndet. Om det 
vore oskäligt att återkalla tillståndet ska en 
anmärkning eller skriftlig varning ges i stället 
för att tillståndet återkallas. Den föreslagna 
ändringen förbättrar rättsskyddet för inneha-
varna av utbildningstillstånd och de stude-
rande. 

Tillståndshavaren ska ges en rimlig tid att 
avhjälpa bristen eller försummelsen innan 
utbildningstillståndet återkallas eller till-
ståndshavaren tilldelas en anmärkning eller 
varning. Förutsättningen är naturligtvis att 
bristen eller försummelsen är sådan att den 
kan avhjälpas. Det kan i första hand vara frå-
ga om brister eller försummelser i anslutning 
till förutsättningarna för beviljande av till-
ståndet, inte om brister i utbildningen. Den 
tid som ges för att avhjälpa felet ska vara så 
lång att det faktiskt är möjligt att avhjälpa det 
inom den tiden. 
 
7 kap. Särskilda bestämmelser 

48 §. Personregisteruppgifter. Paragrafen 
motsvarar 23 § i den gällande besiktnings-
koncessionslagen. De uppgifter som avses i 
paragrafen ska emellertid kunna fås även när 
man beslutar om tillförlitligheten hos perso-
ner som avses i 9 § eller den som söker be-
siktningskoncession eller den som svarar för 
besiktningsverksamheten eller en besiktare. 

Dessutom talas det i paragrafen om fordons-
trafikregistret i stället för körkortsregistret, 
eftersom körkortsregistret inte finns längre. 
Det föreslås att de aktörer till vilka uppgifter 
som fåtts ur register kan utlämnas ska tillfo-
gas så att de berörda personerna var och en 
får kännedom om motiveringen till ett beslut 
som gäller en själv. När det gäller utlämnan-
de av uppgifter konstateras att uppgifterna 
kan utlämnas utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna. Uppgifterna i straffregistret är 
sekretessbelagda och uppgifter som fås ur 
fordonstrafikregistret kan vara sekretessbe-
lagda.  

49 §. Tystnadsplikt. Paragrafen motsvarar i 
sak 24 § i den gällande besiktningskonces-
sionslagen. Tystnadsplikten ska också omfat-
ta den som sökt besiktningskoncession och 
som har begärt ett beslut och på grund av 
detta eventuellt erhållit sekretessbelagda 
uppgifter. I paragrafen hänvisas till 9 § och 
dessutom till 15 § där det bestäms om tillför-
litlighet för besiktare och den person som 
svarar för besiktningsverksamheten. 

50 §. Tvångsmedel. Paragrafen motsvarar i 
sak 22 § 2 mom. i den gällande besiktnings-
koncessionslagen. Bestämmelsen ger Trafik-
säkerhetsverket rätt att förelägga vite i de fall 
som avses i paragrafen. 

51 §. Straffbestämmelse. Enligt den före-
slagna paragrafen ska den som försummar att 
göra anmälan med stöd av denna lag eller en-
ligt bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den eller som hindrar eller stör förrättandet 
av en inspektion som avses i 39 § eller en 
kontroll som avses i 41 § för brott mot be-
stämmelserna om besiktningskoncession 
dömas till böter. Om Trafiksäkerhetsverket 
har skaffat en privat tjänsteproducent för att 
utföra en inspektion enligt 39 § ska inneha-
varen av besiktningskoncession eller utbild-
ningstillstånd också låta Trafiksäkerhetsver-
kets avtalspart enligt 40 § utföra inspektio-
ner. De anmälningar som avses i momentet 
är bl.a. skyldigheten att anmäla tid och plats 
för vidareutbildning för en arrangör av vida-
reutbildning enligt 29 § samt anmälan enligt 
38 § om personskiften i fråga om dem som är 
ansvariga för besiktningsverksamheten och 
utbildningsverksamheten och andra betydan-
de förändringar som gäller verksamheten 
samt förändringar i ägandeförhållandena.  
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52 §. Hänvisningar till strafflagens straff-
bestämmelser. I paragrafen föreslås ingå de 
hänvisningar till strafflagen (39/1889) som 
även finns i den nuvarande lagen. 

I 1 mom. i den föreslagna paragrafen hän-
visas till strafflagens paragraf om usurpation 
av tjänstemannabefogenhet.  

I 2 mom. ingår en hänvisning till straffla-
gen om dömande till straff för brott mot tyst-
nadsplikten.  

53 §. Tjänsteansvar. Enligt 1 mom. ska en 
person som svarar för besiktningsverksamhe-
ten, en besiktare, en person som svarar för 
vidareutbildningen, en person som ger fort-
bildning samt en person som utför kontroller 
enligt 5 § och inspektioner enligt 40 § i den-
na lag jämställas med en tjänsteman i uppgif-
ten i fråga, så på honom eller henne ska till-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar. Han eller hon får inte orättmä-
tigt utnyttja sin ställning för att gynna sig 
själv eller någon annan eller röja uppgifter 
som han eller hon fått i samband med sköt-
seln av sin uppgift. Det ska således vara 
straffbart att t.ex. kräva eller godkänna en 
fördel för att fullgöra sina skyldigheter eller 
att fullgöra dem i sådant syfte. 

I 2 mom. föreslås en hänvisning till ska-
deståndslagen (412/1974). Skadeståndsan-
svar för de personer som avses i 1 mom. be-
stäms i enlighet med skadeståndslagen. 

54 §. Omprövning och ändringssökande. 
Enligt 1 mom. ska det vara möjligt att begära 
omprövning i ett beslut som innehavaren av 
besiktningskoncession fattat i ett besikt-
ningsärende och som den som ger vidareut-
bildning fattat i ett utbildningsärende. Om-
prövning ska begäras hos Trafiksäkerhets-
verket. I momentet föreslås dessutom en 
hänvisning till förvaltningslagen eftersom 
förfaringssätten och tidsfristerna där ska iakt-
tas i det omprövningsförfarande som avses i 
denna paragraf.  

I 2 mom. föreslås en hänvisning till förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut 
som Trafiksäkerhetsverket fattat med anled-
ning av begäran om omprövning eller i ett 
beslut som verket annars fattat med stöd av 
denna lag söks ändring på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. 

55 §. Handräckning. Enligt paragrafen ska 
polisen vara skyldig att ge Trafiksäkerhets-

verket handräckning på det sätt som avses i 
polislagen (493/1995). Handräckning enligt 
paragrafen ska kunna användas om Trafiksä-
kerhetsverket eller Trafiksäkerhetsverkets 
avtalspart behöver hjälp för att utföra till-
synsuppgifter enligt 6 kap. 

Det är nödvändigt att ty sig till handräck-
ning om tillsynsobjektet inte annars låter en 
tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket eller 
anställda hos Trafiksäkerhetsverkets avtals-
part utföra inspektion i anslutning till till-
synsuppgiften i lokaler hos den som innehar 
besiktningskoncession eller utbildningstill-
stånd. I polislagen föreskrivs också om poli-
sens handräckning. Enligt polislagen ska po-
lisen på begäran lämna andra myndigheter 
och även privatpersoner handräckning om så 
bestäms särskilt. Vidare ska polisen lämna 
även andra myndigheter handräckning för 
fullgörandet av en lagstadgad tillsynsskyl-
dighet. 

56 §. Erhållande av uppgifter om misstänkt 
brott. I lagen föreslås en paragraf enligt vil-
ken den myndighet som utför förundersök-
ning av brott eller åtalsprövning eller fattar 
beslut om körrätt får utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna underrätta Trafiksäker-
hetsverket om ett sådant misstänkt brott som 
kan påverka bedömningen av en i 9 § 1 mom. 
avsedd sökandes eller persons tillförlitlighet 
att bedriva besiktningsverksamhet eller en i 
15 § 1 mom. avsedd persons tillförlitlighet att 
utföra besiktningsuppgifter. 

57 §. Närmare bestämmelser. I 1 mom. fö-
reslås ett bemyndigande att utfärda förord-
ning av statsrådet. Förutom det traditionella 
bemyndigandet gällande verkställigheten ska 
genom förordning av statsrådet bestämmas 
om tillsättandet av en utbildningskommission 
som bistår Trafiksäkerhetsverket samt om 
kommissionens sammansättning och uppgif-
ter. Med stöd av den gällande besiktnings-
koncessionslagen har utfärdats förordningen 
om utbildningskommission för besiktnings-
verksamheten (184/1999). Avsikten är inte 
att företa några ändringar i förordningen på 
grund av den nu föreslagna besiktningskon-
cessionslagen. 

I 2 mom. föreslås ett bemyndigande för 
kommunikationsministeriet att utfärda för-
ordning. 
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Kommunikationsministeriet ska fortfarande 
kunna utfärda närmare bestämmelser om för-
utsättningarna för beviljande av besiktnings-
koncession, de grundläggande bestämmel-
serna om detta finns i 7 § i lagen. Närmare 
bestämmelser ska således kunna utfärdas om 
t.ex. kvalitetskrav och kvalitetssäkring. An-
gående de handlingar som ska förvaras på 
besiktningsstället, som det delvis föreskrivs 
om i 27 §, intas i momentet i likhet med den 
gällande besiktningskoncessionslagen ett se-
parat bemyndigande, eftersom de inte alltid 
har ett klart samband med kvalitetskraven el-
ler kvalitetssäkringen eller med förutsätt-
ningar för beviljande av koncession. I fort-
sättningen ska det inte längre utfärdas närma-
re bestämmelser om utförande av besiktning-
ar utanför verksamhetsstället, eftersom de 
bestämmelserna finns i 25 §. För närvarande 
har ministeriet inte utfärdat några närmare 
bestämmelser om provkörningsbanor och så-
dana ska inte heller behövas i fortsättningen 
eftersom det enligt lagförslaget inte längre 
ska krävas att besiktningsställena har särskil-
da provkörningsbanor, något som motiveras i 
samband med motiveringen till 12 §. 
 
8 kap. Ikraftträdande och över-

gångsbestämmelser 

58 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft vid ingången av 2012. Enligt 1 mom. 
ska 3 § 6 punkten som gäller definitionen av 
besiktningsserviceregistret och 26 § som 
gäller anmälan av serviceuppgifter och be-
siktningspriser till besiktningsserviceregistret 
dock träda i kraft ett år efter lagens ikraftträ-
dande. 

Enligt 2 mom. upphävs den besiktnings-
koncessionslag som gäller vid lagens ikraft-
trädande.  

I början av 3 mom. föreslås en sedvanlig 
bestämmelse om att åtgärder som krävs för 
verkställigheten får vidtas. Bland annat ska 
Trafiksäkerhetsverket redan innan lagen trä-
der i kraft kunna vidta de åtgärder som krävs 
för att färdigställa besiktningsserviceregistret 
fast bestämmelserna om registret träder i 
kraft först ett år efter lagens ikraftträdande. 

59 §. Övergångsbestämmelser. Enligt 1 
mom. fortsätter de bestämmelser som utfär-

dats med stöd av den lag som upphävs att 
gälla tills något annat föreskrivs om dem.  

Enligt 2 mom. ska de besiktningskonces-
sioner som gäller när lagen träder i kraft gälla 
som sådana den tid som anges i koncessio-
nen. De nuvarande koncessionerna har bevil-
jats så att de gäller högst fem år. På konces-
sionshavaren tillämpas i övrigt bestämmel-
serna i den gällande besiktningskoncessions-
lagen. I 6 § föreskrivs om besiktningskonces-
sionsslagen på ett sätt som avviker från det 
nuvarande. Om en koncessionshavare vill 
tillämpa nämnda 6 §, ska han söka ny kon-
cession i stället för den tidigare. Om en kon-
cessionshavare även i övrigt vill tillämpa be-
stämmelser i den föreslagna lagen ska han 
söka ny besiktningskoncession.  

En förslaget ska koncessionshavarna dock 
föra in de uppgifter som avses i 26 § i besikt-
ningsserviceregistret. Om detta föreskrivs 
även i 4 mom. Dessutom ska 37—46 § till-
lämpas på koncessionshavarna. I dessa para-
grafer är det i första hand fråga om bestäm-
melser i anslutning till tillsynen över besikt-
ningsverksamheten som ska tillämpas på de 
koncessioner som gäller när lagen träder i 
kraft och på dem som innehar sådana kon-
cessioner samt på kontroller av fordon som 
de besiktat.  

Paragrafens 3 mom. kompletterar 2 mom. 
Om en besiktningskoncession som gäller när 
lagen träder i kraft är giltig kortare tid än tre 
år, ska koncessionshavaren efter att ha an-
mält saken till Trafiksäkerhetsverket dock få 
fortsätta sin verksamhet som sådan i tre år 
med stöd av sin nuvarande koncession. På 
koncessionshavaren ska då tillämpas be-
stämmelserna i den nuvarande besiktnings-
koncessionslagen. På koncessionshavaren 
ska dock tillämpas 26 och 37—46 § i denna 
lag.  

Enligt 4 mom. ska alla koncessionshavare 
anmäla de uppgifter som avses i 26 § till be-
siktningsserviceregistret inom en månad efter 
det att nämnda 26 § trätt i kraft. Enligt 58 § 1 
mom. ska 26 § träda i kraft ett år efter det att 
den föreslagna besiktningskoncessionslagen 
trätt i kraft.  

5 mom. gäller de nuvarande filialerna och 
har förklarats i samband med motiveringen 
till 8 §.  
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I 6 mom. föreslås övergångsbestämmelser 
om besiktningar som utförs utanför besikt-
ningsstället. I 25 § föreskrivs om sådana be-
siktningar. Avtal som innehavarna av besikt-
ningskoncession har om besiktningar av for-
don utanför besiktningsstället upphör ett år 
efter lagens ikraftträdande.  

Övergångsbestämmelsen i 7 mom. gäller 
besiktarnas yrkesskicklighet. Besiktare som 
är behöriga vid lagens ikraftträdande behåller 
sin behörighet när lagen träder i kraft. De ska 
dock delta i den föreskrivna fortbildningen 
med jämna mellan, vid behov inbegripet re-
petitionsprovet inom specialutbildningen. 

8 mom. gäller behörigheten hos de personer 
som svarar för besiktningsverksamheten. De 
personer som svarar för besiktningsverksam-
heten och som är behöriga vid lagens ikraft-
trädande behåller sin behörighet när den fö-
reslagna lagen träder i kraft. I fortsättningen 
ska emellertid även de delta i den föreskrivna 
fortbildningen med jämna mellanrum. Om 
specialbesiktningar utförs på besiktningsstäl-
let ska de delta även i repetitionsprovet inom 
specialutbildningen med föreskrivna mellan-
rum. Övergångsbestämmelserna i den gäl-
lande besiktningskoncessionslagen har delvis 
tillämpats på olika sätt och av den person 
som svarar för besiktningsverksamheten har 
inte alltid förutsatts repetitionsprovet inom 
specialutbildningen fast specialbesiktningar 
har utförts på besiktningsstället. Av denna 
orsak konstateras i momentet att även de ska 
delta i repetitionsprovet inom specialutbild-
ningen senast tre år efter lagens ikraftträdan-
de.   

I 9 mom. föreskrivs om förvaringen av 
gamla handlingar som gäller registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar på be-
siktningsställena. För närvarande förvaras 
handlingar som gäller dessa besiktningar vid 
Trafiksäkerhetsverket.  

Enligt 10 mom. fortsätter de nuvarande ut-
bildningsrättigheterna att gälla som sådana 
den tid som avses i beslutet om beviljande av 
rätten.   
 
1.2 Lagen om ordnande av enskilt god-

kännande av fordon  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slagna tillämpningsområdet motsvarar till-
lämpningsområde för den nuvarande lagen 
om enskilt godkännande. 

2 §. Definitioner. Definitionerna i 1 mom. 
motsvarar definitionerna i den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande. Till momentet 
fogas dock en 3 punkt med en ny definition 
av utförare av enskilt godkännande. Med ut-
förare av enskilt godkännande avses den per-
son som utför enskilt godkännande medan 
beviljare av enskilt godkännande, som defi-
nieras i 2 punkten, avser den med vilken Tra-
fiksäkerhetsverket ingår avtal om beviljande 
av enskilda godkännanden. 

Paragrafens 2 mom. avviker från bestäm-
melsen i den nuvarande lagen om enskilt 
godkännande. I momentet föreskrivs att be-
viljaren av enskilt godkännande i samband 
med det enskilda godkännandet kan utföra 
kontroller, mätningar, kalkyler och utred-
ningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i for-
donslagen som krävs för påvisande av över-
ensstämmelse med kraven. Dessa åtgärder 
hör enligt förslaget inte längre till enskilt 
godkännande. De ingår således inte heller i 
den avgift som tas ut för enskilt godkännan-
de. 

Utövaren av enskilt godkännande kan be-
döma om denne tillhandahåller de tjänster 
som avses i momentet. Eftersom det ska vara 
frivilligt att tillhandahålla dessa tjänster för-
utsätts utövaren av enskilt godkännande inte 
ha några särskilda anordningar för kontroll 
av fordon. Om det i samband med enskilt 
godkännande ändå vidtas sådana smärre åt-
gärder för påvisande av överensstämmelse 
med kraven som avses i fordonslagen bör de 
anordningar som utövaren av enskilt god-
kännande använder vara sådana att kontrol-
lerna kan utföras med den noggrannhet som 
bestämmelserna om respektive sak förutsät-
ter. 

3 §. Trafiksäkerhetsverkets ansvar för en-
skilda godkännanden. Den föreslagna para-
grafen om Trafiksäkerhetsverkets ansvar 
motsvarar med undantag för verkets namn 3 
§ i den nuvarande lagen om enskilt godkän-
nande. 
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2 kap. Beviljare av enskilt godkän-
nande och beviljande av en-
skilt godkännande 

4 §. Hur beviljandet av enskilda godkän-
nanden ordnas. I paragrafen föreskrivs om 
hur beviljandet av enskilda godkännanden 
ska ordnas. 

Paragrafens 1 mom. motsvarar med undan-
tag för verkets namn 4 § i den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande.  

I 2 mom. föreskrivs att Trafiksäkerhetsver-
ket ingår avtal med de tjänsteproducenter 
som uppfyller kraven. Upphandlingen kon-
kurrensutsätts inte. Avtalet ingås för fem år i 
sänder. 

Avtal ingås för ett bestämt verksamhets-
ställe. Detta motsvarar koncessionsförfaran-
det i den föreslagna besiktningskoncessions-
lagen. På så vis granskas varje verksamhets-
ställe för sig när man bedömer om kraven är 
uppfyllda, varvid särskilt de krav som gäller 
lokalerna och den person som svarar för be-
viljandet av enskilda godkännanden bör vara 
uppfyllda på varje verksamhetsställe. I 12 § 
föreskrivs om förutsättningarna att använda 
samma person som svarar för beviljandet av 
enskilda godkännanden på flera verksam-
hetsställen. När avtal ingås för ett bestämt 
verksamhetsställe undviker man också att av-
talen för alla verksamhetsställen hävs samti-
digt om ett enskilt verksamhetsställe förfar 
felaktigt och avtalet måste hävas med stöd av 
27 §.  

5 §. Serviceersättning som betalas för 
verksamhet för enskilt godkännande. I lagen 
föreslås en ny bestämmelse enligt vilken Tra-
fiksäkerhetsverket fastställer storleken på den 
serviceersättning som ska betalas till tjänste-
producenten för utförande av enskilt godkän-
nande. Man ska således inte förhandla om er-
sättningen i samband med att avtalet ingås. 

Ersättningen ska fastställas utgående från 
kostnaderna för verksamheten och storleken 
ska vara beroende av fordonskategorin. På 
grund av regionala skillnader och för att 
trygga tillgången på service kan ersättning-
ens storlek också vara beroende av det områ-
de där beviljaren av enskilt godkännande är 
verksam. Den ersättning som Trafiksäker-
hetsverket fastställer ska alltid meddelas all-
mänheten på förhand samtidigt som man 

meddelar om upphandlingen av tjänsterna. I 
6 § föreskrivs om meddelande om upphand-
ling. I ersättningen ingår en skälig ersättning 
till tjänsteproducenten.  

I 35 § föreskrivs om den avgift som tas ut 
av kunden för enskilt godkännande. 

6 §. Information om upphandling av enskilt 
godkännande. Trafiksäkerhetsverket ska 
meddela om upphandling av enskilt godkän-
nande på sin webbplats. I annonsen ska redo-
göras för de krav som ställs på beviljare av 
enskilt godkännande och den ersättning som 
betalas för tjänsterna. 

Eftersom det inte är fråga om konkurrens-
utsättning eller en regelbundet återkomman-
de upphandling ska annonsen finnas kvar 
fortlöpande på Trafiksäkerhetsverkets webb-
plats. 

Strävan med annonseringen är att alla in-
tresserade ska ha lika möjlighet att meddela 
sitt intresse att bli avtalspart. 

7 §. Anmälan som avtalspart. För att un-
derlätta och påskynda behandlingen av an-
sökningarna föreslås i lagen en paragraf där 
det klart anges vilka utredningar som bör åt-
följa ansökan. 

I 1 punkten förutsätts utdrag ur handelsre-
gistret eller någon annan motsvarande utred-
ning samt utredning om ägandeförhållandena 
i företaget. Andra motsvarande utredningar 
behövs i sådana situationer där tjänsteprodu-
centen inte ännu är etablerad i Finland vid 
ansökningstidpunkten, varvid utdrag ur han-
delsregistret inte heller kan förutsättas av 
tjänsteproducenten. 

Tjänsternas omfattning i 2 punkten innebär 
uppgift om för vilka olika fordonskategorier 
avsikten är att bevilja enskilda godkännan-
den. Dessutom bör det meddelas om avsikten 
är att utföra sådana smärre kontroller och 
mätningar som avses i fordonslagen i anslut-
ning till enskilda godkännanden. 

Enligt 3 punkten bör det meddelas var av-
sikten är att verksamheten ska bedrivas.  

Enligt 4 punkten bör det meddelas när av-
sikten är att inleda verksamheten för enskilt 
godkännande. 

I 5 punkten förutsätts att de planerade be-
tjäningstiderna meddelas. Detta betyder de 
tider då avsikten är att bedriva verksamheten, 
åtminstone veckodagarna ska uppges. 
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I 6 punkten förutsätts en utredning om det 
kvalitetssystem som 9 § 2 mom. förutsätter. 

Enligt 7 punkten ska den person som svarar 
för verksamheten för enskilt godkännande 
uppges. 

Enligt 8 punkten ska en preliminär plan för 
hur man ämnar ordna datatrafikförbindelser-
na meddelas. 

Enligt 9 punkten ska en utredning lämnas 
om hur personalen i dominerande ställning i 
företaget uppfyller kraven i denna lag. 

Enligt 10 och 11 punkterna ska en utred-
ning lämnas om hur lokalerna och personalen 
uppfyller kraven i denna lag. Med personal 
avses den personal som hänför sig till verk-
samheten för enskilt godkännande, dvs. per-
soner som utför enskilda godkännanden och 
de som ansvarar för beviljandet av enskilt 
godkännande.  

Trafiksäkerhetsverket bedömer hur de krav 
som föreskrivs i lagen är uppfyllda genom att 
använda utredningar som verket själv skaffar 
och de utredningar som serviceproducenterna 
lämnat in. 

8 §. Avtal om beviljande av enskilda god-
kännanden. I paragrafen föreskrivs i detalj 
om innehållet i avtalet om beviljande av en-
skilda godkännanden. Bestämmelserna om 
avtalet motsvarar bestämmelserna i den nu-
varande lagen om enskilt godkännande. Det 
förutsätts dock att en ny punkt intas i avtalet 
och att en punkt ses över. 

Enligt 1 punkten ska i avtalet överens-
kommas om tjänsternas omfattning. Detta in-
nebär huruvida avsikten är att utföra enskilda 
godkännanden av endast antingen lätta eller 
tunga fordon eller bäggedera. Med lätta och 
tunga fordon avses motsvarande indelning 
som i 3 § i den föreslagna besiktningskon-
cessionslagen. De lokaler som behövs för lät-
ta och tunga fordon skiljer sig avsevärt från 
varandra. De tekniska kraven på dessa fordon 
förutsätter dessutom att man är insatt i olika 
saker. För att säkerställa tillgången på tjäns-
ter är det inte ändamålsenligt med en nog-
grann indelning enligt fordonskategori. 

Enligt 4 punkten förutsätts att i avtalet 
överenskoms om den utrustning som används 
för enskilt godkännande. Härmed avses de 
enkla verktyg som behövs vid beviljandet av 
enskilda godkännanden. Med verktyg avses 

åtminstone de stansar som behövs för att ve-
rifiera tillverkningsnumret. 

Enligt 9 punkten ska i avtalet överens-
kommas om avtalsperioden, upphörande av 
verksamheten under avtalsperioden och av-
talsvite. Det blir fråga om avtalsvite t.ex. om 
beviljaren av enskilt godkännande avbryter 
sin verksamhet mitt under avtalsperioden och 
inte återsänder handlingarna till Trafiksäker-
hetsverket på det sätt som förutsätts i 20 §. 

Punkterna 2—3, 5—8 och 10 motsvarar be-
stämmelserna i den nuvarande lagen om en-
skilt godkännande. 

9 §. Villkor som gäller beviljare av enskilt 
godkännande och beviljande av enskilt god-
kännande. I paragrafen föreslås närmare be-
stämmelser om villkoren för beviljande av 
enskilda godkännanden.  

I 1 mom. föreskrivs att beviljaren av enskilt 
godkännande ska vara tillförlitlig, sakkunnig 
och oberoende. I 18 § föreskrivs om opartisk 
verksamhet. 

I 2 mom. föreskrivs om krav som gäller 
kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet ska upp-
fylla kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 
17020:2004 om allmänna kriterier för verk-
samheten hos olika typer av kontrollorgan. I 
3 kap. föreskrivs om de allmänna villkoren 
för beviljande av enskilt godkännande. 

Enligt 2 mom. förutsätts också en ansvars-
försäkring, vilket motsvarar bestämmelsen i 
den föreslagna besiktningskoncessionslagen. 

I 3 mom. föreskrivs att beviljaren av enskilt 
godkännande ska ha en för utförandet av 
uppgiften tillräckligt stor och yrkeskunnig 
personal, för ändamålet lämpliga lokaler med 
beaktande av de enskilda godkännandetjäns-
ternas omfattning och tillräckliga datatrafik-
förbindelser.  

Enligt 4 mom. ska beviljaren av enskilt 
godkännande också sörja för att dataskyddet 
och datasäkerheten är ändamålsenliga.  

10 §. Lokaler. I paragrafen föreskrivs när-
mare om vad som avses med lämpliga loka-
ler enligt 9 § 3 mom.  

I 1 mom. föreskrivs att lokalerna ska möj-
liggöra fordonskontroller inomhus. 

Lokalerna berörs också av arbetarskyddsdi-
striktets föreskrifter. Sökanden svarar för att 
dessa och eventuella andra föreskrifter är 
uppfyllda. Trafiksäkerhetsverket inspekterar 
dem inte. 



 RP 314/2010 rd  
  

 

66 

I 2 mom. föreskrivs när enskilt godkännan-
de kan utföras utanför de lokaler som avses i 
1 mom. På samma sätt som vid besiktningar 
är det vid en del enskilda godkännanden inte 
ändamålsenligt att förflytta fordonen för 
godkännande på grund av deras storlek eller 
antal. Bestämmelserna om förutsättningarna 
för kontrollerna motsvarar i stor utsträckning 
25 § i den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen. Grundläggande bestämmelser in-
tas i lagen och de närmare villkoren regleras 
genom en föreskrift av Trafiksäkerhetsver-
ket. Kontroller som utförs utanför lokalerna 
ska utföras i ändamålsenliga utrymmen som 
lämpar sig för kontrollerna. 

I 3 mom. föreskrivs om rätt för Trafiksä-
kerhetsverket att utfärda närmare föreskrifter 
om lokalerna, om när kontrollen kan utföras 
utanför lokalerna och om utförandet av en-
skilda godkännanden som utförs utanför lo-
kalerna. Föreskriften ska i första hand inne-
hålla tekniska riktlinjer för utrymmenas mi-
nimimått och förutsättningarna för kontroller 
som utförs utanför de permanenta lokalerna. 

11 §. Bedömning av tillförlitligheten hos 
beviljare av enskilt godkännande och utföra-
re av enskilt godkännande. Tillförlitligheten 
hos beviljare av enskilt godkännande ska be-
dömas på samma sätt som tillförlitligheten 
hos den som söker besiktningskoncession i 
9 § i den föreslagna besiktningskoncessions-
lagen. Tillförlitligheten hos utförare av en-
skilt godkännande ska bedömas på samma 
sätt som tillförlitligheten hos besiktare i 15 § 
i den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen. 

12 §. Sakkännedom hos beviljare av enskilt 
godkännande. I paragrafen föreslås närmare 
bestämmelser om hur det konstateras att be-
viljare av enskilt godkännande är sakkunni-
ga.  

I 1 mom. föreskrivs att kravet på sakkänne-
dom hos en beviljare av enskilt godkännande 
är uppfyllt om beviljaren i sin tjänst har en i 
15 § avsedd person som svarar för beviljan-
det av enskilda godkännanden. På detta sätt 
säkerställs att det finns tillräcklig sakkänne-
dom för att bevilja enskilda godkännanden på 
verksamhetsstället. 

Med stöd av 1 mom. ska samma person 
kunna svara för beviljandet av enskilda god-
kännanden på flera verksamhetsställen, om 

det går att ordna verksamheten så att perso-
nen i fråga faktiskt kan svara för beviljandet 
av enskilda godkännanden på flera verksam-
hetsställen. Förutsättningen är åtminstone att 
personen i fråga har möjlighet att komma till 
verksamhetsstället inom rimlig tid. 

I 2 mom. föreskrivs dessutom att beviljaren 
av enskilda godkännanden svarar för att utfö-
rarna av enskilt godkännande har tillgång till 
alla nödvändiga bestämmelser och föreskrif-
ter. 

13 §. Krav på grundutbildning för utförare 
av enskilt godkännande. I paragrafen före-
skrivs om utbildningskraven för utförare av 
enskilt godkännande på delvis samma sätt 
som i 18 § i den föreslagna besiktningskon-
cessionslagen. Till skillnad från den före-
slagna besiktningskoncessionslagen ska kra-
vet på grundutbildning vara minst examen på 
ingenjörsnivå. Den yrkesexamen som före-
slås på besiktningssidan är särskilt ägnad för 
kontroll av att fordonet är i sådant skick som 
krävs vid periodisk besiktning. Enskilt god-
kännande avviker avsevärt från besiktnings-
verksamheten, eftersom det vid enskilt god-
kännande förutsätts mera djupgående speci-
alkunskap om fordonens tekniska egenskaper 
än vid besiktning. Däremot granskas inte 
fordonets skick. Av dessa orsaker är det inte 
ändamålsenligt att förenhetliga de utbild-
ningskrav som ställs på utförare av enskilda 
godkännanden med den utbildning som krävs 
av besiktare. 

I 1 mom. föreskrivs att som krav på grund-
utbildning ska anses bilingenjörsexamen. 

I 2 mom. föreskrivs att examen på tekni-
kernivå ska anses motsvara sådan examen 
som avses i 1 mom. 

I 3 mom. förskrivs om bemyndigande för 
Trafiksäkerhetsverket att vid behov utfärda 
närmare föreskrifter om vilka examina som 
ska betraktas som sådana andra motsvarande 
examina som avses i 1 och 2 mom.  

14 §. Vidareutbildning som behövs för be-
viljande av enskilda godkännanden. I para-
grafen föreskrivs om den utbildning som 
krävs för att förbättra och upprätthålla yrkes-
skickligheten utöver kravet på grundutbild-
ning. 

I 1 mom. förutsätts att utförare av enskilt 
godkännande ska ha den vidareutbildning 
som särskilt behövs för förfarandet med en-
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skilt godkännande. I den ingår kännedom om 
de bestämmelser och föreskrifter som hänför 
sig till ämnesområdet och användarutbild-
ning för Trafiksäkerhetsverkets datasystem.  

Det föreskrivs inte särskilt om utbildnings-
arrangören. I 2 mom. föreskrivs dock att Tra-
fiksäkerhetsverket kan vid behov ge den ut-
bildning som avses i 1 mom. Beviljarna av 
enskilt godkännande ska också kunna ge 
nödvändig utbildning. Trafiksäkerhetsverket 
ska också kunna skaffa den utbildning som 
behövs från en tredje part. Nivån på utbild-
ningen säkerställs med hjälp av ett slutprov 
som ordnas i slutet av utbildningen och som 
Trafiksäkerhetsverket tar emot. 

I 3 mom. föreskrivs om bemyndigande för 
kommunikationsministeriet att utfärda en 
förordning om utbildningen och de prov som 
ansluter sig till den. Förordningen ska inne-
hålla närmare bestämmelser om vidareut-
bildningens innehåll, hur ofta man ska delta i 
fortbildning och det slutprov som ingår i ut-
bildningen. Avsikten är att bestämma att för 
att bli godkänd i den vidareutbildning som 
avses i 1 mom. ska man ha klarat slutprovet. 

15 §. Krav på yrkesskicklighet för den som 
svarar för beviljandet av enskilda godkän-
nanden. I paragrafen föreskrivs om den yr-
kesskicklighet som ska förutsättas av den 
person som svarar för beviljandet av enskilda 
godkännanden. Av en sådan person krävs 
förutom att kraven i 13 och 14 § är uppfyllda 
även erfarenhet av godkännandeverksamhet. 
Detta betyder t.ex. erfarenhet av enskilda 
godkännanden av nya fordon, registerbesikt-
ningar eller verksamhet som teknisk tjänst el-
ler godkänd sakkunnig.  

I princip ska sex månaders arbetserfarenhet 
kunna betraktas som tillräcklig erfarenhet. 
Enbart att man har registreringsbesiktnings-
rättigheter ska inte räcka som arbetserfaren-
het. Man ska ha faktisk erfarenhet av uppgif-
terna. Beträffande annan erfarenhet än sådan 
som förvärvats i besiktningsverksamhet ska 
det förutsättas en utredning om vilken slags 
godkännandeverksamhet det har varit fråga 
om. Trafiksäkerhetsverket avgör från fall till 
fall vilken slags arbetserfarenhet som anses 
som godkännandeverksamhet som lämpar sig 
för uppgiften. 

16 §. Bedömning av om en beviljare av en-
skilt godkännande är oberoende. I paragrafen 

föreskrivs om hur det oberoende som enligt 9 
§ förutsätts av beviljaren av enskilt godkän-
nande ska bedömas. Till skillnad från den 
nuvarande lagen om enskilt godkännande 
hänvisas det inte i denna lag till den före-
slagna besiktningskoncessionslagen. De före-
slagna bestämmelserna motsvarar dock i sak 
11 § i den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen, vilken gäller registrerings-, änd-
rings- och kopplingsbesiktningar.  

Kraven på oberoende hos beviljare av en-
skilt godkännande avviker från kraven på 
oberoende hos den som utför periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar. Vid en-
skilt godkännande är det fråga om godkän-
nandeverksamhet enligt ramdirektivet för bi-
lar och släpvagnar som enligt direktivet ska 
utföras av en godkännandemyndighet. Verk-
samheten är direkt jämförbar med typgod-
kännanden som beviljas av Trafiksäkerhets-
verket. Vid enskilt godkännande ges fordonet 
tillstånd för registrering. Godkännande ges i 
allmänhet endast en gång under fordonets 
livscykel, medan periodisk besiktning utförs 
med bestämda mellanrum. Dessutom skiljer 
sig åtgärderna från varandra på så sätt att vid 
godkännande granskas ett nytt fordons tek-
niska egenskaper medan man vid periodisk 
besiktning åter granskar i huvudsak fel hos 
fordonet som uppstått på grund av slitage och 
användning. Av dessa orsaker anses obero-
ende viktigt i verksamheten för enskilt god-
kännande. 

Trafiksäkerhetsverket har inte någon regio-
nal organisation som är förtrogen med for-
donsgodkännanden och som skulle omfatta 
hela landet. Till följd av Trafiksäkerhetsver-
kets begränsade resurser är det ändamålsen-
ligt att skaffa de enskilda godkännandetjäns-
terna från privata aktörer.  

I 1 mom. föreskrivs om sådan verksamhet 
till vilken sökanden och en person i domine-
rande ställning i företaget inte får stå i bero-
endeförhållande. Verksamheten motsvarar 
bestämmelserna i 11 § i den föreslagna be-
siktningskoncessionslagen. 

I 2 mom. föreskrivs att sökanden inte får 
står i beroendeförhållande till organisationer 
som bildats av dem som bedriver verksamhet 
som avses i 1 mom.  

I 3 mom. föreskrivs om vad som ändå inte 
ska betraktas som sådana beroendeförhållan-
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den som avses i 1 och 2 mom. Sökanden eller 
en anställd hos sökanden får hyra ut lokaler 
eller anordningar till eller hyra lokaler eller 
anordningar av den som bedriver sådan verk-
samhet som avses i nämnda moment. Dess-
utom ska sökanden eller en anställd hos sö-
kanden få vara verksam som godkänd sak-
kunnig enligt 48 § i fordonslagen eller utsedd 
teknisk tjänst enligt 47 § i fordonslagen.  

De förfaranden och den verksamhet som 
tillåts i 3 mom. får inte ha skadlig inverkan 
på beviljandet av enskilda godkännanden. Av 
denna orsak preciseras i 3 mom. särskilt att 
verksamheten ska organiseras så att den 
nämnda verksamheten inte inverkar på slut-
resultatet av det enskilda godkännandet. 

17 §. Visande av att de villkor som gäller 
beviljare av enskilt godkännande är uppfyll-
da. I paragrafen föreskrivs om när utlåtande 
av en tredje part krävs för att påvisa att kra-
ven är uppfyllda. I paragrafen föreskrivs ock-
så när detta utlåtande kan användas för att 
påvisa att andra krav är uppfyllda. 

I 1 mom. föreskrivs att för att uppfylla de 
krav på kvalitetssystemet enligt den standard 
som avses i 9 § 2 mom. förutsätts en utred-
ning av Mätteknikcentralen eller någon an-
nan motsvarande inrättning. Bedömning en-
ligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17020:2004 
utförs i praktiken endast av ackrediteringsor-
gan. I en medlemsstat kan enligt Europeiska 
unionens bestämmelser i praktiken endast ett 
ackrediteringsorgan som utsetts av denna 
medlemsstat. Uttrycket ”någon annan mot-
svarande inrättning” betyder i praktiken ett 
ackrediteringsorgan som är verksamt någon 
annanstans i Europeiska unionen. 

I 2 mom. föreskrivs att ett intyg som getts 
av Mätteknikcentralen eller någon annan 
motsvarande inrättning ska kunna användas 
även på att påvisa att andra krav är uppfyllda. 
Detta gäller t.ex. inspektion av lokalerna, 
som för att förenkla förfarandet kan utföras 
av Mätteknikcentralen eller någon annan 
motsvarande inrättning i samband med den 
inspektion som krävs för den utredning som 
avses i 1 mom. 
 
3 kap. Allmänna villkor för beviljan-

de av enskilt godkännande 

18 §. Opartiskhet hos beviljare av enskilt 
godkännande. I lagen föreslås en bestämmel-
se varmed syftet är att säkerställa att verk-
samheten för enskilt godkännande är opar-
tisk.  

I 1 mom. föreskrivs att tjänster ska erbjudas 
opartiskt åt alla. 

I 2 mom. föreskrivs dessutom att själva 
kontrollen av fordonet ska utföras opartiskt. 

19 §. Undantag från tillämpningen av för-
valtningslagen. Med tanke på tillgången på 
godkännandeverksamhet är det inte ända-
målsenligt med alltför strikta begränsningar 
när det gäller de enskilda godkännandeaktö-
rernas oberoende. I många fall kan samma 
företag eller företag med motsvarande ägar-
grund verka som både utförare av enskilt 
godkännande och t.ex. godkända sakkunniga. 
Detta innebär ett potentiellt oberoendepro-
blem ur förvaltningslagens synvinkel. 

För att garantera tillräcklig tillgång på alla 
tjänster bör undantag från tillämpningen av 
förvaltningslagen tillåtas i detta avseende. 
Vid tillsynen över verksamheten för enskilt 
godkännande bör uppmärksamhet fästas vid 
dessa aktörers oberoende, som verkar med 
stöd av undantag. 

Det föreslagna kravet på undantag från för-
valtningslagen ska ändå inte undanröja kra-
vet på att samma person inte får utföra en-
skilt godkännande så att han eller hon stödjer 
sig på mätningar som han eller hon själv 
gjort i egenskap av godkänd sakkunnig eller 
utsedd teknisk tjänst. Avsikten är att en skild 
person inom företaget beviljar enskilt god-
kännande och en skild person utför de kon-
troller och mätningar som behövs för det en-
skilda godkännandet. 

I 50 e § i fordonslagen föreskrivs att vid 
enskilt godkännande kan fordons överens-
stämmelse med kraven även påvisas till 
smärre delar genom kontroller, mätningar, 
kalkyler och utredningar av den som beviljar 
enskilt godkännande. Dessa smärre åtgärder 
anses inte ha sådan inverkan på förvaltnings-
lagens bestämmelser att det skulle behövas 
särskilt undantag från dem. Samma person 
ska alltså få utföra både enskilt godkännande 
av fordonet och sådana smärre kontroller av 
det i samband med det enskilda godkännan-
det som avses i fordonslagen. 
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20 §. Förvaring av dokument som gäller 
enskilda godkännanden och utlämnande av 
uppgifter om dem. Dokument som gäller be-
viljande av enskilda godkännanden ska för-
varas av Trafiksäkerhetsverket i elektronisk 
form på samma sätt som nu. Bestämmelserna 
i 1 och 2 mom. motsvarar bestämmelserna i 
den nuvarande lagen om enskilt godkännan-
de. 

I 3 mom. föreskrivs att om avtalet upphör 
mitt under avtalsperioden ska de dokument 
som gäller pågående ärenden sändas till Tra-
fiksäkerhetsverket oberoende av om det har 
fattats ett förvaltningsbeslut i ärendet eller 
inte. Avsikten är att garantera att dokument 
som kunden eventuellt lämnat in bevaras. 

21 §. Bokföringsmässig uppdelning för be-
viljare av enskilt godkännande. I paragrafen 
föreskrivs om krav på bokföringsmässig 
uppdelning av verksamheten för enskilt god-
kännande och den övriga verksamheten. På 
grund av föreskrifter som utgår från upp-
handlingslagstiftningen får de serviceersätt-
ningar som betalas för verksamheten för en-
skilt godkännande inte användas för att sub-
ventionera eventuell annan affärsverksamhet. 
För att möjliggöra tillsyn bör det alltså göras 
en bokföringsmässig uppdelning. 

Eftersom smärre kontroller som företas i 
samband med enskilda godkännanden inte 
omfattas av denna lag och de inte få finansie-
ras med den serviceersättning som fås för 
verksamheten för enskilt godkännande bör en 
bokföringsmässig uppdelning göras även i 
fråga om dessa uppgifter.  
 
4 kap. Tillsyn över verksamheten för 

enskilt godkännande 

22 §. Tillsyn. Paragrafens innehåll motsva-
rar bestämmelserna i den nuvarande lagen 
om enskilt godkännande. Tillsynen över 
verksamheten för enskilt godkännande ska i 
huvudsak skötas av Trafiksäkerhetsverket. I 
vissa fall ska man emellertid kunna utnyttja 
inspektioner som utförts av det nationella ac-
krediteringsorganet (MIKES) och som i en-
lighet med 17 § i huvudsak riktar sig mot 
verksamhet enligt det i 9 § avsedda kvalitets-
systemet som ska överensstämma med en 
standard, men vid behov även mot andra 
kontroller. Mätteknikcentralen ska dock inte 

kunna anlitas t.ex. vid kontroller av fordon. 
Åtgärder på grund av brister som upptäckts 
vid Mätteknikcentralens inspektioner ska 
vidtas av Trafiksäkerhetsverket utom när det 
gäller åtgärder enligt standarden. 

23 §. Information. I paragrafen föreskrivs 
om skyldighet för beviljare av enskilt god-
kännande att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna Trafiksäkerhetsverket 
de uppgifter som behövs för tillsynen över 
verksamheten. Uppgifterna ska enligt 1 mom. 
gälla bokföringen, ekonomiförvaltningen, 
administration och hyrning av lokaler samt 
utförarna av enskilt godkännande och verk-
samheten för enskilt godkännande. 

De ändringar som avses i 2 mom. och som 
beviljare av enskilt godkännande ska medde-
la inbegriper ändringar i avtalet om beviljan-
de av enskilda godkännanden inklusive per-
sonaländringar. Det kan också vara fråga om 
andra ändringar. 

24 §. Inspektioner i lokalerna. I denna pa-
ragraf föreskrivs om rätten att företa inspek-
tioner i lokaler där enskilda godkännanden 
beviljas. Bestämmelsen motsvarar 39 § i den 
föreslagna besiktningskoncessionslagen. 

25 §. Kontroll av fordon. För att verksam-
heten för enskilt godkännande ska kunna 
övervakas effektivt bör det också vara möj-
ligt att kontrollera enskilda fordon efter det 
att de beviljats enskilt godkännande.  

I 1 mom. föreskrivs att tillsynen ska kunna 
ske även utanför verksamhetsstället, i trafi-
ken på samma sätt som tillsynen över besikt-
ningen. Detta kommer i fråga i första hand 
när man utövar tillsyn över ett besiktnings-
ställe i enlighet med 41 § i den föreslagna 
besiktningskoncessionslagen och ett fordon 
som beviljats enskilt godkännande kommer 
till kontrollstället.  

Ett fordon ska kunna kontrolleras även an-
nars, om man t.ex. i samband med dokument-
tillsynen upptäcker att ett fordon sannolikt 
har beviljats enskilt godkännande på felakti-
ga grunder och att fordonet är behäftat med 
allvarliga brister som inverkar på trafiksä-
kerheten eller miljön. Då ska man vid behov 
kunna vidta åtgärder enligt 26 § för att åter-
kalla det enskilda godkännandet. 

Kontrollen ska kunna utföras i lokaler till-
hörande den beviljare av enskilt godkännan-
de som har beviljat det enskilda godkännan-
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det utan särskild ersättning. Vid behov kan 
kontrollen även utföras i andra lokaler men 
då ska man komma överens om det särskilt. 

Avsikten är att fordonen ska kontrolleras så 
snart som möjligt efter det enskilda godkän-
nandet. Om fordonet kontrolleras t.ex. mer 
än ett år efter det enskilda godkännandet kan 
en del av bristerna vara sådana som har upp-
kommit efter det att fordonet beviljades en-
skilt godkännande, t.ex. till följd av ändring-
ar som fordonets ägare eller innehavare före-
tagit. I vissa fall kan det emellertid vara nöd-
vändigt med kontroller som utförs även länge 
efter att enskilt godkännande beviljats, så i 
lagen anges inte någon tidsfrist för utförandet 
av kontroll. Exempelvis personbilar som inte 
är i tillståndspliktig användning kontrolleras 
första gången vid periodisk besiktning först 
tre år efter det att de tagits i bruk. Om man då 
upptäcker sådana brister hos fordonet som 
funnits redan vid tidpunkten för godkännan-
det, måste det gå att undersöka dem i efter-
hand. Vid kontrollen ska den tid som gått 
mellan det enskilda godkännandet och kon-
trollen tas i betraktande. 

I 2 mom. föreskrivs i likhet med den före-
slagna besiktningskoncessionslagen att en 
kontroll som Trafiksäkerhetsverket utfört till 
de utförda delarna ersätter det tidigare en-
skilda godkännandet. 

26 §. Återkallande av enskilt godkännande. 
I paragrafen föreskrivs om rätt för Trafiksä-
kerhetsverket att i vissa fall återkalla ett en-
skilt godkännande. 

Beviljande av enskilt godkännande är ett 
förvaltningsbeslut som med stöd av förvalt-
ningslagen inte kan ändras till nackdel för 
kunden utan kundens samtycke. Dock, i vissa 
fall om det enskilda godkännandet är felak-
tigt utfört, kan fordonets konstruktion medfö-
ra allvarlig olägenhet för trafiksäkerheten 
och miljön. Med tanke på dessa begränsade 
fall föreslås en bestämmelse om att det ska 
vara möjligt att återkalla ett enskilt godkän-
nande. 

I 1 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för återkallande av ett enskilt godkännande. 
Ett enskilt godkännande ska kunna återkallas 
till följd av allvarliga brister och det ska kun-
na krävas att fordonet ska genomgå enskilt 
godkännande på nytt. Som exempel på såda-
na allvarliga brister som avses i detta mo-

ment kan nämnas att en lastbil saknar hastig-
hetsbegränsare, avgasrenare eller något annat 
centralt tillbehör. 

För smärre brister ska Trafiksäkerhetsver-
ket kunna utsätta en tidsfrist inom vilken 
bristerna ska kunna avhjälpas. Som en smär-
re brist ska betraktas sådana brister som inte 
har direkt inverkan på trafiksäkerheten eller 
miljön och som är enkla att avhjälpa. Att 
kontrollera en smärre brist på nytt vid enskilt 
godkännande skulle orsaka extra kostnader, 
och vore inte ändamålsenligt. En sådan brist 
kan vara t.ex. att bakre dimljuset är felaktigt 
placerat. 

Ett eventuellt återkallande av ett enskilt 
godkännande ska göras så snart som möjligt 
efter det att godkännandet beviljats, av sam-
ma orsaker som angetts i 25 §. 

I 2 mom. föreskrivs att försummelse att 
iaktta en uppmaning att avhjälpa smärre bris-
ter ska leda till att fordonet inte får användas 
i trafik. 

27 §. Åtgärder med anledning av brister. 
Paragrafens innehåll motsvarar i huvudsak 
den nuvarande lagen om enskilt godkännan-
de. 

I 1 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för hävande av avtal. 

I 2 mom. preciseras bestämmelserna i 1 
mom. För brister ska ges antingen anmärk-
ningar eller en skriftlig varning. Om dessa 
inte leder till att bristerna avhjälps ska Tra-
fiksäkerhetsverket kunna häva avtalet. Med 
tanke på att godkännandeverksamheten ska 
vara opartisk ska alla fel som upptäcks i 
verksamheten föranleda en anmärkning. 

28 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upp-
lysningar och rätt att lämna uppgifter vidare. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar det 
som föreskrivs i den nuvarande lagen om en-
skilt godkännande. 

29 §. Erhållande av uppgifter om misstänk-
ta brott. I lagen föreslås en ny bestämmelse 
enligt vilken den myndighet som utför förun-
dersökning av brott eller åtalsprövning eller 
fattar beslut om körrätt utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna ska få underrätta Trafik-
säkerhetsverket om ett sådant misstänkt brott 
som kan påverka bedömningen av om en be-
viljare av enskilt godkännande eller en utfö-
rare av enskilt godkännande är tillförlitlig för 
godkännandeverksamhet. 
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30 §. Tystnadsplikt. Bestämmelserna om 
tystnadsplikt föreslås motsvara det som före-
skrivs i den nuvarande lagen om enskilt god-
kännande.  
 
5 kap. Särskilda bestämmelser 

31 §. Begäran om omprövning och änd-
ringssökande. Bestämmelserna om ompröv-
ning och ändringssökande motsvarar i hu-
vudsak den nuvarande lagen om enskilt god-
kännande. Till skillnad från den nuvarande 
lagen om enskilt godkännande föreskrivs i 1 
mom. inte längre om tidsfristen för ompröv-
ningsbegäran eller att anvisningar om hur 
man begär omprövning ska fogas till beslu-
tet. Dessa bestämmelser ersätts med en hän-
visning till förvaltningslagen. 

I 2 mom. föreskrivs om överklagande av 
beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med 
stöd av 1 mom. I ett beslut som Trafiksäker-
hetsverket fattat med anledning av begäran 
om omprövning eller i ett beslut som verket 
annars fattat med stöd av denna lag söks änd-
ring på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen. 

32 §. Handräckning. Bestämmelsen om 
handräckning motsvarar det som föreskrivs i 
den nuvarande lagen om enskilt godkännan-
de. Till paragrafen fogas för tydlighetens 
skull ett omnämnande av att handräckning 
kan begäras även för tillsynen över att de fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av lagen 
iakttas och inte bara bestämmelserna. 

33 §. Hänvisningar till strafflagens straff-
bestämmelser. Straffbestämmelserna motsva-
rar innehållet i den nuvarande lagen om en-
skilt godkännande med undantag för 1 mom., 
varom en bestämmelse intas i 34 §. 

34 §. Tjänsteansvar. I paragrafen före-
skrivs om det tjänsteansvar som ska tillämpas 
vid enskilt godkännande. 

Paragrafens 1 mom. motsvarar i stor ut-
sträckning 17 § 1 mom. i den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande. 

I 2 mom. föreslås en hänvisning till ska-
deståndslagen. 

35 §. Avgift för enskilt godkännande. Den 
avgift som tas ut av kunden för enskilt god-
kännande ska vara fast, och bestämmelser 
om den utfärdas på förhand genom förord-
ning av kommunikationsministeriet. Avgiften 

ska fastställas enligt fordonskategori. Den 
ska dock inte kunna variera mellan olika om-
råden på samma sätt som serviceersättningen. 

Avsikten är att den avgift som tas ut för en-
skilt godkännande ska täcka den serviceer-
sättning som betalas för enskilt godkännande 
och Trafiksäkerhetsverkets kostnader för 
verksamheten. 
 
6 kap.  Ikraftträdande och över-

gångsbestämmelser 

36 §. Ikraftträdande. I 1 mom. föreskrivs 
om lagens ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft den 1 januari 2013. Ikraftträdandet av-
viker från ikraftträdandet av den föreslagna 
besiktningskoncessionslagen. Att denna lag 
träder i kraft vid en senare tidpunkt beror på 
den tid det tar att ordna utbildningen och ingå 
avtalen.  

Den nuvarande lagen om enskilt godkän-
nande träder i kraft den 1 januari 2011. Det 
har emellertid separat föreslagits att den tem-
porära lagen om enskilt godkännande ändras 
så att den temporära lagen om enskilt god-
kännande gäller till utgången av 2012, varvid 
beviljandet av enskilda godkännanden i en-
lighet med nuvarande förfarande sköts på de 
besiktningsställen som utför registreringsbe-
siktningar till dess att denna lag träder i kraft. 

Till dess att lagen träder i kraft ska enskilda 
godkännanden med stöd av den temporära 
lagen om enskilt godkännande utföras av be-
siktningsställen som har registreringsbesikt-
ningsrättigheter. 

Enligt 2 mom. upphävs den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande samtidigt som 
den nya lagen träder i kraft. 

37 §. Övergångsbestämmelserna. Över-
gångsbestämmelserna motsvarar i huvudsak 
bestämmelserna i den nuvarande lagen om 
enskilt godkännande.  

Det föreslås att till paragrafen fogas ett 3 
mom., där det föreskrivs om ett undantag för 
besiktare med registreringsbesiktningsrättig-
heter från det krav på vidareutbildning som 
avses i 14 §. Enskilda godkännanden beviljas 
för närvarande med stöd av den temporära 
lagen vid verksamhetsställen som utför regi-
streringsbesiktningar. Förfarandena ändras 
inte särskilt därför att denna lag träder i kraft, 
så den nya vidareutbildningen är inte nöd-
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vändigt för utförarna av enskilt godkännande. 
Avsikten är däremot inte att bevilja undantag 
från den fortbildning som avses i 14 §, utan 
en person ska genomgå denna utbildning i 
enlighet med denna lag med de mellanrum 
som föreskrivs genom förordning av kom-
munikationsministeriet. 
 
1.3 Lagen om temporärt ordnande av 

enskilt godkännande av fordon  

1 §. Lagens syfte. I den paragraf som gäller 
lagens syfte hänvisas till den nuvarande la-
gen om enskilt godkännande, som föreslås 
bli upphävd i samband med denna regerings-
proposition. Av denna anledning föreslås att 
paragrafen ändras så att där hänvisas till den 
nu föreslagna lagen om ordnande av enskilt 
godkännande av fordon. 

4 §. Beviljare av enskilt godkännande. I 
den nuvarande paragrafen hänvisas till den 
gällande besiktningskoncessionslagen, som 
föreslås bli upphävd i samband med denna 
regeringsproposition. Av denna anledning fö-
reslås att paragrafen ändras så att där hänvi-
sas till den föreslagna nya lagen om konces-
sion för fordonsbesiktning.  

8 a §. Återkallande av enskilt godkännan-
de. I lagen föreslås en ny paragraf om åter-
kallande av enskilt godkännande. Det före-
slås att samma paragraf intas som 26 § i den 
lag om ordnande av enskilt godkännande av 
fordon som nu föreslås bli antagen. På så vis 
kan återkallandepraxisen införas redan under 
giltighetstiden för den temporära lagen om 
enskilt godkännande. 
 
1.4 Lagen om tillsynsavgift för besikt-

ningsverksamheten 

Enligt propositionen ska det föreskrivas om 
en tillsynsavgift för besiktningsverksamhe-
ten. Avgiften ska betraktas som en sådan 
skatt som avses i 81 § 1 mom. i grundlagen, 
inte som en sådan avgift som avses i 81 § 2 
mom. i grundlagen. Lagförslaget har utarbe-
tats så att det uppfyller de krav som grundla-
gen ställer på stiftandet av skattelagar. Be-
stämmelserna motsvarar i mån av möjlighet 
lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 
(1249/2005). 
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. Enligt paragra-
fen ska till staten tas ut en tillsynsavgift för 
besiktningsverksamheten för utveckling och 
övervakning av fordonssäkerheten, besikt-
ningens stödfunktioner, utveckling och över-
vakning av besiktningen samt förandet av ett 
register över fordon för besiktningsuppgifter. 
Den nuvarande avgiften för besiktningsverk-
samheten ska motsvara de totalkostnader 
som Trafiksäkerhetsverket har till följd av 
utvecklandet av besiktningsverksamheten 
och dess stödfunktioner, tillsynen över be-
siktningsverksamheten, förande av ett regis-
ter över fordon för koncessionshavarnas be-
siktningsuppgifter, uppgifter i anslutning till 
tekniska vägkontroller samt sådana kostnader 
för kontrollbesiktningar som Trafiksäker-
hetsverket ska ersättas. I fortsättningen ska 
tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten 
i huvudsak tas ut för motsvarande uppgifter 
som avgiften för besiktningsverksamheten 
tas ut för närvarande, även om bestämmel-
sens ordalydelse har förenklats något. Dess-
utom ska tillsynsavgiften för besiktnings-
verksamheten täcka utgifterna för färdig-
ställandet och upprätthållandet av de besikt-
ningsserviceregister som avses i 3 § 6 punk-
ten och 26 § i den föreslagna besiktnings-
koncessionslagen. 

2 §. Definitioner. I paragrafen definieras 
innehavare av besiktningskoncession genom 
att det hänvisas till den föreslagna besikt-
ningskoncessionslagen. Enligt 2 punkten av-
ses med avgiftsperiod en kalendermånad.  

3 §. Betalningsskyldig. I paragrafen före-
skrivs att innehavarna av besiktningskonces-
sion är betalningsskyldiga. Även i fortsätt-
ningen ska endast innehavare av besiktnings-
koncession ha rätt att utföra fordonsbesikt-
ningar.  

4 §. Behörig myndighet. Uttaget av och till-
synen över tillsynsavgiften för besiktnings-
verksamheten ska skötas av Trafiksäkerhets-
verket.  

Trafiksäkerhetsverket ska kunna utfärda fö-
reskrifter om betalningsförfarandet och den 
bokföring som hänför sig till påförandet av 
avgiften. Till skillnad från 3 § i lagen om till-
synsavgift för flygtrafiken ska Trafiksäker-
hetsverkets rätt att utfärda föreskrifter för 
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bokföringens del vara begränsad endast till 
den bokföring som hänför sig till påförandet 
av avgiften. Det kan bli aktuellt för verket att 
utfärda föreskrifter om bokföringen i första 
hand i en sådan situation där uppgifterna i 
fordonstrafikens datatjänst av någon excep-
tionell orsak inte går att använda när tillsyns-
avgiften påförs.  
 
2 kap. Påförande och uttag av till-

synsavgift för besiktnings-
verksamheten  

5 §. Beloppet av och grunderna för avgif-
ten. Tillsynsavgiften för besiktningsverk-
samheten ska vara 2,90 euro för varje besikt-
ning och efterkontroll som utförts på besikt-
ningsstället under avgiftsperioden. Enligt 
fordonslagen är besiktningsslagen periodiska 
besiktningar och registrerings-, ändrings- och 
kontrollbesiktningar. Avgift för besiktnings-
verksamheten ska också tas ut för efterkon-
troller. Trafiksäkerhetsverket har uppgifter 
om utförda besiktningar och efterkontroller, 
eftersom innehavarna av besiktningskonces-
sion för in uppgifter om dem i fordonstrafik-
registret, som förs av Trafiksäkerhetsverket. 
Införandet av uppgifterna i fordonstrafikre-
gistret är en del av besiktningen. Om uppgif-
terna inte har förts in i registret är besikt-
ningen i själva verket inte slutförd. Avgiften 
ska tas ut endast för slutförda besiktningar 
och efterkontroller, där fordonet antingen har 
godkänts eller underkänts. 

För närvarande betalar innehavarna av be-
siktningskoncession 2,10 euro i avgift för be-
siktningsverksamheten för varje besiktning. 

6 §. Påförande av avgiften. Enligt 1 mom. 
ska Trafiksäkerhetsverket påföra avgiften så 
snabbt som möjligt efter utgången av varje 
månad genom att skicka innehavarna av be-
siktningskoncession en räkning som motsva-
rar de besiktningar och efterkontroller som 
de utfört. I princip ska avgiften påföras på 
grundval av de uppgifter som förts in i for-
donstrafikregistret. På grund av eventuella 
störningar i datasystemet ska man emellertid 
kunna utnyttja även andra utredningar när 
avgiften påförs. Innehavarna av besiktnings-
koncession har t.ex. tillgång till kontrollkor-
ten över besiktningarna, som kan utnyttjas. 

Enligt förslaget till 2 mom. ska innehavaren 
av besiktningskoncession begära att få en 
räkning av Trafiksäkerhetsverket, om kon-
cessionshavaren inte har fått en räkning före 
den 15 dagen i kalendermånaden efter av-
giftsperioden. Avsikten är att avgiften ska 
betalas först när räkningen har kommit för att 
den summa som ska betalas ska vara rätt. På 
så vis undviker man onödiga återbetalningar 
av avgifter och betalningsuppmaningar. 

7 §. Betalning av avgiften. Avgiften för be-
siktningsverksamheten ska enligt 1 mom. be-
talas senast på förfallodagen i räkning som 
gäller påförandet av avgiften. Betalningsti-
den efter påförandet ska vara 21 dagar. 

Enligt 2 mom. ska en betalningsuppmaning 
skickas om avgiften inte betalas.  

8 §. Betalning efter förfallodagen. I fråga 
om dröjsmålspåföljder som ska betalas efter 
förfallodagen hänvisas i 1 mom. till lagen om 
skattetillägg och förseningsränta 
(1556/1995). Även i 8 § i lagen om tillsyns-
avgift för flygtrafiken hänvisas till lagen i 
fråga. 

I 2 mom. föreskrivs att dröjsmålspåföljder 
ska tas ut särskilt. 

9 §. Betalningsställen. I fråga om betal-
ningsställen, betalningskostnader, överföring 
av avgifter som penninginrättningar mottagit 
till Trafiksäkerhetsverket, ersättningar till 
penninginrättningar för dataöverföring och 
dröjsmålsränta på grund av en penninginrätt-
nings försummelse att överföra avgifterna 
hänvisas till 7, 12 och 14 § i lagen om skat-
teuppbörd (609/2005). Paragrafen motsvarar 
11 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafi-
ken.  
 
3 kap. Rättelse, omprövning och 

ändringssökande 

10 §. Rättelse till den betalningsskyldiges 
fördel. I paragrafen föreskrivs om rättelse till 
den betalningsskyldiges fördel. Bestämmel-
sen motsvarar i sak 12 § i lagen om tillsyns-
avgift för flygtrafiken.  

11 §. Rättelse till betalningsmottagarens 
fördel. Paragrafen motsvarar i sak 13 § i la-
gen om tillsynsavgift för flygtrafiken. Rättel-
se ska dock kunna göras oberoende av vem 
som har orsakat den åtgärd som ligger bakom 
rättelsen. Exempelvis ett fel som inträffat vid 
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databehandlingen ska kunna betraktas som 
en orsak jämförbar med ett räknefel. Avgif-
ten ska då kunna rättas fast felet inte har be-
rott på den betalningsskyldige.  

12 §. Begäran om omprövning. Paragrafen 
om begäran om omprövning motsvarar i sak 
14 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafi-
ken.   

13 §. Sökande av ändring hos förvaltnings-
domstolen. Paragrafen om ändringssökande 
motsvarar i sak delvis 15 § i lagen om till-
synsavgift för flygtrafiken. Vid riksdagens 
behandling ändrades den aktuella 15 § så att 
förutsättningen för överklagande ska vara ett 
omprövningsförfarande som föregår överkla-
gandet. Till skillnad från tillsynsavgiften för 
flygtrafiken ska den tillsynsavgift för besikt-
ningsverksamheten som avses i denna lag 
dock inte överklagas genom besvär hos Hel-
singfors förvaltningsdomstolen, utan hos den 
behöriga förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 

14 §. Betalning medan ändringssökande 
pågår. Paragrafen motsvarar 16 § i lagen om 
tillsynsavgift för flygtrafiken.  

15 §. Sökande av ändring hos högsta för-
valtningsdomstolen. Paragrafen motsvarar 17 
§ i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken.  

16 §. Ränta på belopp som återbetalas. Pa-
ragrafen motsvarar 18 § i lagen om tillsyns-
avgift för flygtrafiken. 
 
4 kap. Särskilda bestämmelser 

17 §. Informationsskyldighet. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 20 § i lagen om 
tillsynsavgift för flygtrafiken. Sålunda be-
gränsas också informationsskyldigheten till 
att gälla uppgifter som är nödvändiga för på-
förandet av och tillsynen över avgifterna. In-
formationsskyldigheten förbättrar Trafiksä-
kerhetsverkets möjlighet att övervaka avgif-
ten för besiktningsverksamheten. 

18 §. Ikraftträdande. Avsikten är att till-
synsavgiften för besiktningsverksamheten 
ska börja tas ut vid ingången av 2012. Skyl-
digheten att betala den nuvarande avgiften 
för besiktningsverksamheten upphör med de 
avgifter som tas ut för december 2011. 
 
1.5 Fordonslagen 

3 §. Definitioner. I 27 punkten företas en 
lagstiftningsteknisk ändring. I 28 punkten fö-
reslås en ny definition av efterkontroll, efter-
som bestämmelser om var efterkontroll ut-
förs föreslås ingå i 59 §. För närvarande före-
skrivs om efterkontroll och var efterkontroll 
utförs i fråga om periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar i besiktningsförordning-
en samt i fråga om registrerings-, ändrings- 
och kopplingsbesiktningar i godkännande-
förordningen.  

59 §. Besiktningsförrättare. I paragrafen 
hänvisas till den gällande besiktningskonces-
sionslagen. Det föreslås att 1 mom. ändras 
och att ett nytt 2 mom. tas in i paragrafen. 

I 1 mom. hänvisas till den föreslagna be-
siktningskoncessionslagen.  

I 2 mom. föreskrivs om var efterkontroll ut-
förs. För närvarande ska efterkontroll utföras 
på samma besiktningsställe som har under-
känt fordonet vid besiktningen. Enligt försla-
get när det är fråga om periodisk besiktning 
eller kontrollbesiktning ska efterkontroll av 
fordonet utföras på vilket besiktningsstället 
som helst som är behörigt att besikta ett for-
don av den typ som det är fråga om. På så 
sätt kan kunden besikta sitt fordon t.ex. under 
semestern på ett ställe som ligger nära den 
ort där han eller hon tillbringar sin semester 
eller t.ex. på ett besiktningsställe som utför 
reparationer, men om han eller hon så vill 
åka till ett annat besiktningsställe för efter-
kontroll. Denna möjlighet bidrar till att öka 
konkurrensen i besiktningsbranschen och 
minskar eventuella försök att i onödan un-
derkänna fordon vid besiktningen på besikt-
ningsstationer som utför reparationer. 

94 §. Anteckning av uppgifter och anmälan 
av uppgifter till registret. Innehavarna av be-
siktningskoncession för in uppgifter om be-
siktningar i fordonstrafikregistret. Det före-
slås att paragrafrubriken och paragrafen änd-
ras så att genom förordning av statsrådet kan 
utfärdas bestämmelser om anmälan av upp-
gifter som gäller besiktningar tillhörande alla 
besiktningsslag och anteckning av dessa 
uppgifter i fordonstrafikregistret och vid be-
hov i det intyg som ges över registreringen. 
För närvarande finns ett bemyndigande att 
utfärda förordning som gäller anteckning av 
besiktningsuppgifter i fordonstrafikregistret i 
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27 § i den gällande besiktningskoncessions-
lagen. 
 
1.6 Lagen om offentlig upphandling 

8 §. Undantag från tillämpningsområdet i 
fråga om tjänsteupphandling. I paragrafen 
föreskrivs om de tjänsteupphandlingar där 
lagen om offentlig upphandling (348/2007) 
inte behöver tillämpas. Till 1 mom. fogas en 
ny 9 punkt, där det hänvisas till den föreslag-
na lagen om ordnande av enskilt godkännan-
de av fordon. Vid upphandling av enskilda 
godkännandetjänster är det fråga om s.k. av-
tal om användarrättigheter. Parlamentets och 
rådets direktiv 2004/18/EG om samordning 
av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster gäller 
inte dylika tjänsteupphandlingar, men de 
allmänna principerna i grundfördraget ska 
tillämpas på avtalet.  
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

2.1 Bemyndiganden att utfärda förord-
ning av statsrådet 

Enligt 5 § 1 mom. i den föreslagna lagen 
om koncession för fordonsbesiktning kan ge-
nom förordning av statsrådet bestämmas att 
smärre delar av besiktningsuppgifterna kan 
skötas även av ett annat kontrollställe än ett 
besiktningsställe. Enligt nämnda 5 § 4 mom. 
ska bestämmelser om de villkor som ska stäl-
las för kontrollstället utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. De föreslagna bemyndi-
gandena motsvarar bemyndigandena i den 
gällande besiktningskoncessionslagen.  

I 57 § 1 mom. i den föreslagna lagen om 
besiktningskoncession föreslås ett traditio-
nellt bemyndigande för statsrådet att utfärda 
förordning om verkställigheten av lagen. I 
nämnda 1 mom. föreslås också bemyndigan-
de för statsrådet att föreskriva om den rådgi-
vande utbildningskommission som finns i 
anslutning till Trafiksäkerhetsverket. Med 
stöd av det nuvarande bemyndigandet före-
skrivs det om kommissionen i förordningen 
om utbildningskommissionen för besikt-
ningsverksamheten (184/1999).  

Det föreslås att bemyndigandet i 94 § i for-
donslagen kompletteras. Bemyndigandet för 
statsrådet ska enligt förslaget i fortsättningen 
gälla alla besiktningsslag och dessutom an-
teckning av uppgifterna i fordonstrafikre-
gistret.  

Avsikten är inte att på grund av de före-
slagna lagarna ändra de gällande bestämmel-
serna med stöd av de föreslagna bemyndi-
gandena att utfärda förordning för statsrådet. 
 
2.2 Bemyndiganden att utfärda förord-

ningar av ministerierna 

I 2 § 1 mom. i den föreslagna lagen om 
koncession för fordonsbesiktningar ges för-
svarsministeriet bemyndiganden som likar de 
närvarande att utfärda förordning. I förord-
ningen ska således bestämmas vilka militär-
fordon som försvarsmaken besiktar själv. I 
momentet kompletteras dock de nuvarande 
bemyndigandena så att det genom förordning 
också ska föreskrivas om krav i anslutning 
till försvarsmaktens besiktningsställe. I 
nämnda 2 § 2 mom. kompletteras försvars-
maktens bemyndigande att utfärda förord-
ning med bemyndiganden i anslutning till 
den vidareutbildning som försvarsmakten 
ordnar och fordonsinspektörerna.  

Enligt 19 § 4 mom. i den föreslagna be-
siktningskoncessionslagen föreskrivs genom 
förordning av kommunikationsministeriet om 
sådant som hänför sig till vidareutbildningen 
för besiktare och de prov som hänför sig till 
den och enligt 21 § 2 mom. om den praktiska 
erfarenhet av besiktningsuppgifter som krävs 
av den person som svarar för besiktnings-
verksamheten. I 57 § 2 mom. bemyndigas 
kommunikationsministeriet dessutom att ut-
färda förordning. Ministeriet kan utfärda 
närmare bestämmelser om förutsättningarna 
för beviljande av besiktningskoncession och 
om de handlingar som ska förvaras på be-
siktningsstället.   

Avsikten är inte att i sak ändra de gällande 
bestämmelserna om besiktningsverksamhe-
ten med stöd av de föreslagna bestämmelser-
na om bemyndigande för kommunikations-
ministeriet. Vissa bestämmelser som motsva-
rar bestämmelser som nu föreslås i lagen 
kommer att upphävas i förordningarna. I för-
ordningarna kommer dessutom att företas 
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ändringar som i första hand har att göra med 
sättet att uttrycka saken. Sålunda ändras t.ex. 
termen tilläggsutbildning till vidareutbild-
ning. 

I 14 § 3 mom. i den föreslagna lagen om 
ordnande av enskilt godkännande av fordon 
bemyndigas kommunikationsministeriet att 
föreskriva om den vidareutbildning som be-
hövs för enskilt godkännande och de prov 
som hänför sig till den. Lagen om ordnande 
av enskilt godkännande avses träda i kraft 
vid ingången av 2013. Innan lagen träder i 
kraft utfärdas en förordning om utbildningen. 
Avsikten är att utbildningen och proven ska 
inbegripa särskilt saker som behövs vid god-
kännandet av fordon. 
 
2.3 Bemyndiganden för Trafiksäker-

hetsverket att utfärda föreskrifter  

I 12 § 3 mom. i den föreslagna besikt-
ningskoncessionslagen bemyndigas Trafik-
säkerhetsverket att utfärda närmare föreskrif-
ter om besiktningsanordningar och besikt-
ningsutrustning, besiktningsställets lokaler 
samt om de maximala avstånd som tillåts 
mellan besiktningsställets separata lokaler. 
Det vore fråga om föreskrifter av teknisk na-
tur. Avsikten med föreskrifterna är inte att 
ändra nuvarande praxis.  

I 18 § i den föreslagna besiktningskonces-
sionslagen bemyndigas Trafiksäkerhetsverket 
att vid behov utfärda närmare föreskrifter om 
lämpliga utbildningsprogram vid yrkeshög-
skola, specialyrkesexamina och yrkesexami-
na samt motsvarande examina på teknikerni-
vå. För närvarande finns inga sådana före-
skrifter. När det gäller lämpliga utbildnings-
program och motsvarande examina på tekni-
kernivå har det etablerats en praxis som kan 
läggas till grund när verket vid behov utfär-
dar föreskrifter. I anslutning till Trafiksäker-
hetsverket finns utbildningskommissionen 
för besiktningsverksamheten med företrädare 
för Trafiksäkerhetsverket och dessutom ar-
betsgivarna och arbetstagarna i besiktnings-
branschen samt fordons- och verksamhets-
branschen. Kommissionen har på många sätt 
deltagit i beredningen och utvecklingen av 
utbildningsfrågor som gäller besiktarna, så 
den kan för egen del bedöma lämpliga och 
motsvarande examina för branschen.  

Bemyndigandena för Trafiksäkerhetsverket 
att utfärda föreskrifter i 19 § 4 mom. i den 
föreslagna besiktningskoncessionslagen gäll-
er frågor av teknisk natur. Det är fråga om 
grunderna för bedömning och godkännande 
av de prov som innehavaren av utbildnings-
tillstånd ordnar. Trafiksäkerhetsverket ordnar 
själv slutprov i anslutning till utbildningen 
för besiktare, så föreskrifterna ska inte gälla 
dem. 

I 25 § 3 mom. i den föreslagna besikt-
ningskoncessionslagen ges Trafiksäkerhets-
verket rätt att vid behov utfärda närmare fö-
reskrifter om de utrymmen samt de anord-
ningar och den utrustning som ska användas 
vid besiktningar som utförs utanför besikt-
ningsstället. Dessutom ska verket vid behov 
kunna utfärda närmare föreskrifter om vilka 
slags fordon som kan besiktas utanför besikt-
ningsstället. Avsikten är inte att utfärda de 
föreskrifter som avses i nämnda 3 mom. i det 
första skedet, eftersom verket har etablerad 
praxis som kan tillämpas i fråga om de saker 
som bemyndigandena gäller. 

Enligt 26 § 3 mom. i den föreslagna be-
siktningskoncessionslagen utfärdar Trafiksä-
kerhetsverket närmare tekniska föreskrifter 
om de uppgifter om de uppgifter som ska 
anmälas till besiktningsserviceregistret och 
om hur anmälan görs till registret. 26 § träder 
i kraft först ett år efter det att den föreslagna 
besiktningskoncessionslagen trätt i kraft.  

I 10 § 3 mom. och 13 § 3 mom. i den före-
slagna lagen om ordnande av enskilt godkän-
nande av fordon bemyndigas Trafiksäker-
hetsverket att utfärda föreskrifter. Det före-
gående bemyndigandet gäller de lokaler som 
används för enskilt godkännande och enskilt 
godkännande som utförs utanför lokalerna 
och det senare lämpliga yrkeshögskoleexa-
mina och examina på teknikernivå. Enligt 3 § 
i den föreslagna lagen om enskilt godkän-
nande svarar Trafiksäkerhetsverket för en-
skilt godkännande av fordon. Genom de fö-
reslagna bemyndigandena kan verket för 
egen del försäkra sig om att verksamheten i 
anslutning till enskilt godkännande bedrivs 
på behörigt sätt. Föreskrifter utfärdas vid be-
hov. 

Enligt 4 § i den föreslagna lagen om till-
synsavgift för besiktningsverksamheten kan 
Trafiksäkerhetsverket utfärda föreskrifter om 
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betalningsförfarandet och om den bokföring 
som hänför sig till påförandet av tillsynsav-
giften. Enligt nämnda 4 § svarar verket för 
uttaget av tillsynsavgiften. Föreskrifter utfär-
das vid behov. 
 
3  Ikraftträdande  

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2012. Tillsynsavgiften för besiktningsverk-
samheten ska beaktas när propositionen för 
statsbudgeten 2012 bereds och behandlas. 
Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten 
börjar tas ut vid ingången av 2012. Dessutom 
avses lagen om ordnande av enskilt godkän-
nande av fordon träda i kraft vid ingången av 
2013.  
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning  

4.1 Normgivningsbemyndiganden 

I lagförslagen bemyndigas statsrådet, 
kommunikationsministeriet samt försvarsmi-
nisteriet att utfärda förordningar. Dessutom 
bemyndigas Trafiksäkerhetsverket att utfärda 
föreskrifter. De föreslagna bemyndigandena 
förklaras i punkt 2 i detaljmotiveringen: 
Närmare bestämmelser och föreskrifter. 

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan förut-
om presidenten även statsrådet och ministeri-
erna utfärda förordningar med stöd av ett 
bemyndigande i lag. Genom lag ska dock ut-
färdas bestämmelser om grunderna för indi-
videns rättigheter och skyldigheter samt om 
frågor som enligt grundlagen hör till området 
för lag.  

Bemyndiganden i lag har i grundlagsut-
skottets utlåtandepraxis förenats med krav på 
att regleringen ska vara exakt och noggrant 
avgränsad (GrUU 16/2002 rd, s. 2, GrUU 
19/2002 rd s. 5, GrUU 1/2004 rd, s. 2 och 
GrUU 17/2010 rd, s. 2).   

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter genom lag bemyndigas 
att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om 
det med hänsyn till föremålet för regleringen 
finns särskilda skäl och regleringens betydel-
se i sak inte kräver att den sker genom lag el-
ler förordning. Tillämpningsområdet för ett 
sådant bemyndigande ska vara exakt avgrän-

sat. Av grundlagen följer dessutom att de 
frågor som bemyndigandet omfattar ska de-
finieras noggrant.  

Grundlagsutskottet har i sin utlåtandepraxis 
konstaterat angående tillämpningen av 80 § 2 
mom. i grundlagen att jämfört med bemyndi-
ganden att utfärda förordning räcker det för 
bemyndiganden av detta slag inte med det 
allmänna kravet på exakt avgränsning, utan 
de frågor som bemyndigandet gäller måste 
preciseras exakt i lag. Bemyndigandet skall 
dessutom enligt grundlagens uttryckliga be-
stämmelse ha ett exakt avgränsat tillämp-
ningsområde (GrUU 46/2001 rd, s. 3/I och 
GrUU 16/2002 rd, s. 2/I). Sett ur ett grund-
lagsperspektiv är andra myndigheters norm-
givningsrätt ett undantag (GrUB 10/1998 rd, 
s. 23/II och GrUU 16/2002 rd s. 2/I). I sam-
band med grundlagsreformen nämndes som 
exempel på myndigheters rätt att utfärda 
rättsnormer en teknisk reglering av smärre 
detaljer som inte inbegriper prövningsrätt i 
någon större utsträckning (RP 1/1998 rd, s. 
133/II; se även GrUU 16/2002 rd, s. 2/I och 
GrUU 19/2002 rd, s. 5/I). Grundlagsutskottet 
har i sin utlåtandepraxis behandlat även så-
dana särskilda skäl som avses i 80 § 2 mom. i 
grundlagen (GrUU 17/2004 rd, s. 3/II). 

Grundlagsutskottet har också upprepade 
gånger betonat att 80 § 1 och 2 mom. i 
grundlagen begränsar direkt tolkningen av 
bemyndigandena och innehållet i bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdas med stöd av 
bemyndigandena (GrUU 48/2001 rd, s. 4, 
GrUU 1/2004 rd, s. 2 och GrUU 19/2006 rd, 
s. 3).  
 
4.2 Offentliga förvaltningsuppgifter 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock ges endast 
myndigheter.  

Grundlagsutskottet har behandlat anförtro-
endet av offentliga förvaltningsuppgifter åt 
andra än myndigheter exempelvis i sina utlå-
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tanden GrUU 28/2001 rd, GrUU 2/2002 rd, 
GrUU 67/2002 rd, GrUU 5/2006 rd, GrUU 
11/2006 rd och GrUU 20/2006 rd. 

Grundlagsutskottet har betonat att kravet på 
rättssäkerhet och god förvaltning ska skrivas 
in i lag när förvaltningsuppgifter förs över på 
någon annan än en myndighet (GrUB 
10/1998 rd, s. 35/II och GrUU 26/2001 rd, s. 
5/II). Grundlagsutskottet har också under-
strukit att kravet på ändamålsenlighet i 
grundlagens 124 § är en rättslig förutsättning 
som ska bedömas från fall till fall (GrUU 
11/2006 rd, s. 3/I). 

Tryggande av kraven på rättssäkerhet och 
god förvaltning på det sätt som avses i 124 § 
i grundlagen innebär att de allmänna förvalt-
ningslagarna iakttas när ärenden behandlas 
och att de som handlägger ärenden handlar 
under tjänsteansvar (GrUU 46/2002 rd s. 10 
och GrUU 20/2006, s. 2). Det är inte längre 
nödvändigt att ta in hänvisningar till allmän-
na förvaltningslagar i lag. Om man trots allt 
anser att t.ex. tydligheten kräver det, måste 
hänvisningen vara omfattande för att e con-
trariotolkning ska undvikas (GrUU 42/2005 
rd). I den föreslagna besiktningskoncessions-
lagen och lagen om ordnande av enskilt god-
kännande av fordon intas således inte längre 
hänvisningar till allmänna förvaltningslagar 
när det gäller besiktningsverksamheten och 
godkännandeverksamheten.  
 
Besiktningsverksamhet 

Enligt den föreslagna lagen om koncession 
för fordonsbesiktning ska besiktningarna 
fortfarande skötas av privata besiktningsstäl-
len. Vid fordonsbesiktning är det fråga om en 
sådan offentlig förvaltningsuppgift som avses 
i 124 § i grundlagen, eftersom ett fordon vid 
besiktningen kan godkännas eller underkän-
nas samt föreläggas körförbud.  

För att säkerställa rättssäkerheten och god 
förvaltning ska de allmänna lagarna om god 
förvaltning tillämpas i besiktningsverksam-
heten, t.ex. förvaltningslagen, vid periodisk 
besiktning och kontrollbesiktning dock med 
vissa undantag som gäller jäv, och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet.  

Den föreslagna besiktningskoncessionsla-
gen innehåller flera metoder att säkerställa 
rättssäkerheten och god förvaltning i övrigt. 

För att säkerställa god förvaltning förutsätts 
enligt 3 kap. i lagförslaget av besiktningsstäl-
len och besiktare grundutbildning, särskild 
vidareutbildning och övrig sakkännedom om 
sådant som behövs vid besiktningar. Enligt 
54 § i lagförslaget får omprövning i ett beslut 
som innehavaren av besiktningskoncession 
fattat i ett besiktningsärende begäras hos Tra-
fiksäkerhetsverket.  

I 7 § 1 mom. i lagförslaget ställs krav på 
innehavaren av besiktningskoncession som 
säkerställer god förvaltning. Även konces-
sionshavaren ska uppfylla dessa krav. Enligt 
nämnda 1 mom. 4 punkten ska den som sö-
ker besiktningskoncession som avser perio-
diska besiktningar och kontrollbesiktningar 
organisera sin verksamhet så att annan verk-
samhet i anslutning till fordon än besikt-
ningsverksamhet som sökanden bedriver inte 
inverkar på slutresultatet av besiktningen, en-
ligt 5 punkten förutsätts sökanden ha ett kva-
litetsledningssystem där de krav som före-
skrivs i fråga om besiktningsverksamhet ska 
beaktas samt enligt 8 och 9 punkten ska sö-
kanden ha tillräckliga lokaler och besikt-
ningsanordningar. Besiktningsanordningarna 
säkerställer att besiktarens personliga be-
dömning spelar så liten roll som möjligt i be-
siktningsverksamheten.    

I 23 § föreskrivs om opartiskhet när besikt-
ningsverksamhet bedrivs. Innehavaren av be-
siktningskoncession ska ordna sin verksam-
het så att andra omständigheter än fordonets 
skick samt bedömning av hur det i övrigt 
stämmer överens med gällande bestämmelser 
och föreskrifter inte kan inverka på slutresul-
tatet av besiktningen. Om innehavaren av be-
siktningskoncession i samband med besikt-
ningen bedriver någon annan verksamhet i 
anslutning till fordon, såsom service eller re-
parationer, ska det på besiktningsstället gå att 
få besiktning som en separat åtgärd som är 
prissatt för sig. En annan åtgärd som inneha-
varen av besiktningskoncession eventuellt ut-
för på fordonet, såsom service eller repara-
tion, ska klart särskiljas från besiktning tids-
mässigt och även i övrigt. 

De grundläggande bestämmelserna om ef-
terkontroll av fordon lyfts upp på lagnivå. På 
grund av de ändringar som föreslås i fordons-
lagen ska efterkontroll i fortsättningen kunna 
utföras på vilket besiktningsställe som helst. 
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På så vis kan medborgaren i en situation där 
fordonet underkänts föra fordonet för efter-
kontroll även till ett annat besiktningsställe 
än det som besiktade och eventuellt reparera-
de fordonet. Även i övrigt får medborgaren 
själv avgöra om han vill att periodisk besikt-
ning och reparation eller service på fordonet 
ska utföras på samma verksamhetsställe.  

Enligt 37 § i lagförslaget ska Trafiksäker-
hetsverket övervaka besiktningsverksamhe-
ten. Bestämmelser om tillsynen finns i 6 kap. 
i lagförslaget. Enligt 38 § i lagförslaget ska 
innehavaren av besiktningskoncession lämna 
Trafiksäkerhetsverket de uppgifter som be-
hövs för tillsynen delvis på eget initiativ och 
delvis på begäran. På besiktningsställena ska 
avläggas inspektionsbesök på nuvarande sätt 
och besiktningsverksamheten ska övervakas 
med hjälp av statistik, t.ex. så att man följer 
felstatistiken. Trafiksäkerhetsverkets nuva-
rande datasystem erbjuder tillsynen bättre 
möjligheter än tidigare, så t.ex. inspektions-
besöken kan riktas mot sådana verksamhets-
ställen där det har förekommit statistiska av-
vikelser. En ny tillsynsmetod är att Trafiksä-
kerhetsverket enligt 41 § i lagförslaget kan 
kontrollera ett fordon på nytt genast efter be-
siktningen och vid behov bestämma att det 
ska genomgå kontrollbesiktning För att över-
vaka besiktningsverksamheten ska Trafiksä-
kerhetsverket också kunna delta i tekniska 
vägkontroller av fordon som polisen ordnar. 
Om brister förekommer på ett besiktnings-
ställe eller i besiktningarna ska Trafiksäker-
hetsverket kunna ge innehavaren av besikt-
ningskoncession en anmärkning eller varning 
eller t.o.m. återkalla besiktningskoncessionen 
för viss tid eller helt och hållet. Till skillnad 
från nuläget ska också en besiktare kunna ges 
en anmärkning eller varning eller så ska be-
siktaren som yttersta åtgärd förbjudas att ut-
föra besiktningar under en viss tid.  

Till skillnad från nuläget ska Trafiksäker-
hetsverket enligt 40 § i lagförslaget kunna 
anlita utomstående tjänsteproducenter för in-
spektionsbesök på besiktningsställena.  

Det är fortfarande ändamålsenligt att låta 
privata besiktningsställen sköta besiktnings-
uppgifterna särskilt på grund av den omfat-
tande regionala organisation som uppgiften 
förutsätter.  
 

Enskilt godkännande 

Vid enskilt godkännande av fordon är det 
fråga om en offentlig förvaltningsuppgift där 
det verifieras att ett enskilt fordon överens-
stämmer med de administrativa och tekniska 
krav som gäller det. Vid enskilt godkännande 
godkänns ett fordon för användning i trafik. 
Åtgärden kan jämföras med typgodkännande 
av fordon, men det är fråga om godkännande 
av ett enskilt fordon. Ett fordon som beviljats 
enskilt godkännande i Finland behöver inte 
längre genomgå registreringsbesiktning när 
fordonet registreras. 

För närvarande beviljas enskilda godkän-
nanden av besiktningsställen som har rätt att 
utföra registreringsbesiktningar. I fortsätt-
ningen, från och med 2013, ska uppgifterna 
skötas av Trafiksäkerhetsverkets avtalspart, 
varom föreskrivs i den nuvarande lagen om 
ordnande av enskilt godkännande av fordon, 
som nu föreslås bli upphävd och i stället fö-
reslås att en ny lag med samma namn antas. 

Det är fortfarande ändamålsenligt att låta 
privata aktörer sköter uppgifterna i anslut-
ning till enskilt godkännande av fordon. 
Uppgifterna förutsätter regionalt heltäckande 
tjänster och sakkännedom om bilbranschen.  

För att säkerställa god förvaltning förut-
sätts enligt den föreslagna lagen att beviljare 
av enskilt godkännande och utförare av en-
skilt godkännande har särskild utbildning och 
annan sakkunskap om sådant som behövs vid 
enskilt godkännande. Dessutom övervakar 
Trafiksäkerhetsverket verksamheten för en-
skilt godkännande. För att säkerställa rättssä-
kerheten ska enligt 31 § i lagförslaget om-
prövning få begäras hos Trafiksäkerhetsver-
ket i beslut som gäller enskilt godkännande. I 
den föreslagna lagen finns också andra be-
stämmelser som liknar dem i det lagförslag 
som gäller besiktningskoncession och som 
säkerställer rättssäkerhet och god förvaltning 
i godkännandeverksamheten.  
 
Inspektioner av lokaler 

Enligt 40 § i den föreslagna besiktnings-
koncessionslagen ska Trafiksäkerhetsverket 
kunna skaffa privata aktörer som utför in-
spektioner av lokalerna på besiktningsställen 
genom att ingå avtal med dem om skötseln 
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av uppgifterna. Inspektioner av lokaler ska 
inte få företas i lokaler som används för per-
manent boende.  

De som utför inspektionerna ska rapportera 
till Trafiksäkerhetsverket och till företrädaren 
för det verksamhetsställe som varit föremål 
för inspektion om inspektionerna och de bris-
ter som upptäckts vid dem. De som utför in-
spektionerna fattar inga förvaltningsbeslut 
och vidtar inte heller några andra åtgärder på 
grundval av inspektionerna med undantag av 
att de avger rapporten.  

För att trygga god förvaltning ska de av-
talsparter och inspektörer som utför inspek-
tionerna enligt lagen besitta den yrkesskick-
lighet som behövs för inspektionsuppgifter-
na. Dessutom ska Trafiksäkerhetsverket vara 
skyldigt att övervaka utförandet av inspek-
tionerna.  

Det är ändamålsenligt att låta utomstående 
utföra inspektionerna av lokaler eftersom 
Trafiksäkerhetsverket inte har någon regional 
organisation som är insatt i fordonsfrågor och 
besiktning. De inspektionstjänster som be-
hövs ska upphandlas med tillämpning av de 
allmänna upphandlingsbestämmelserna, vil-
ket kan minska kostnaderna för inspektioner-
na. Trafiksäkerhetsverkets knappa personal-
resurser kan användas bättre för annan tillsyn 
över besiktningsverksamheten i stället för in-
spektioner av lokaler. 
 
4.3 Skattebestämmelser 

I 81 § i grundlagen föreskrivs om statliga 
skatter och avgifter. Enligt 1 mom. bestäms 
om statsskatt genom lag, som ska innehålla 
bestämmelser om grunderna för skattskyl-
digheten och skattens storlek samt om de 
skattskyldigas rättsskydd. Bestämmelser om 
avgifterna samt de allmänna grunderna för 
storleken av avgifter för de statliga myndig-
heternas tjänsteåtgärder, tjänster och övriga 
verksamhet utfärdas enligt 81 § 2 mom. i 
grundlagen genom lag.  

Det föreslås att den avgift för besiktnings-
verksamheten som avses i 24 a § i den gäl-
lande besiktningslagen ändras till en tillsyns-
avgift för besiktningsverksamheten, som det 
bestäms om i den föreslagna lagen om till-
synsavgift för besiktningsverksamheten. 

Den centrala skillnaden mellan statliga 
skatter och avgifter har med avseende på 
81 § i grundlagen ansetts vara en avgift utgör 
vederlag för något (RP 1/1998 rd, s. 134–
135). Grundlagsutskottet har behandlat skat-
ter och avgifter t.ex. i sina utlåtanden GrUU 
61/2002 rd, s. 5/II, GrUU 47/2005 rd och 
GrUU 49/2006 rd.  

Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett 
att ju större skillnaden mellan avgiften och 
kostnaderna för en prestation inte minst i an-
knytning till ett offentligrättsligt uppdrag är, 
desto närmare ligger det till hands att betrak-
ta betalningen som en konstitutionell skatt. 
Det kan också spela en viss roll om det är 
frivilligt eller obligatoriskt att ta emot betal-
ningen. Det tyder på en skatt om det inte går 
att tacka nej till betalningar som det finns en 
skyldighet att betala och skyldigheten direkt 
med stöd av lag rör rättssubjekt som uppfyl-
ler vissa rekvisit (GrUU 46/2004 rd, s. 3/I 
och GrUU 47/2005 rd).  

Lagförslaget som gäller tillsynsavgiften för 
besiktningsverksamheten motsvarar i mån av 
möjlighet lagen om tillsynsavgift för flygtra-
fiken, som stiftades med grundlagsutskottets 
medverkan (GrUU 47/2005 rd, s. 3 och 4). 
Tillsynsavgiften sågs som en konstitutionell 
skatt. 

Varje besiktningsställe ska enligt 3 och 5 § 
i lagförslaget vara skyldigt att betala tillsyns-
avgift för besiktningsverksamheten för varje 
besiktning som utförs på besiktningsstället. 
Avsikten är att de avgifter som tas ut i sin 
helhet ska täcka Trafiksäkerhetsverkets kost-
nader för de åtgärder som avses i 1 § i lagför-
slaget och som förklaras närmare i motiver-
ingen till nämnda paragraf.  
 
4.4 Bedömning av lagstiftningsordning-

en 

Normgivningsbemyndiganden 

I de föreslagna bemyndigandena har beak-
tats grundlagsutskottets tolkningspraxis gäl-
lande normgivningsbemyndiganden, så be-
myndigandena står inte i konflikt med 80 § i 
grundlagen. I de bemyndiganden som före-
slås för statsrådet och ministerierna är det 
fråga om sådana saker som enligt grundlagen 
inte behöver bestämmas genom lag. I dessa 
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bemyndiganden är det i huvudsak också frå-
ga om att utfärda mera ingående bestämmel-
ser än lag.  

Ur grundlagsperspektiv är det exceptionellt 
att andra myndigheter utfärdar rättsnormer. I 
de bemyndiganden att utfärda föreskrifter 
som föreslås för Trafiksäkerhetsverket är det 
fråga om saker av teknisk natur. Med beak-
tande av att Trafiksäkerhetsverkets bransch 
hänför sig till fordon finns det sådana sär-
skilda skäl som avses i grundlagen och som 
gör att de bemyndiganden att utfärda före-
skrifter som föreslås för verket är i harmoni 
med 80 § 2 mom. i grundlagen.  
 
Offentliga förvaltningsuppgifter 

På grund av det som sägs ovan i punkt 4.2 
är det ändamålsenligt att låta privata sköta 
sådana offentliga förvaltningsuppgifter som 
avses i 124 § i grundlagen. Det är inte fråga 
om utövande av någon betydande offentlig 
makt i uppgifterna. På grund av de bestäm-
melser som föreslås i lagarna och de allmän-

na lagar som i övrigt ska tillämpas iakttas 
rättssäkerhet och principerna för god förvalt-
ning när uppgifterna utförs.  
 
Skattebestämmelser 

Tillsynsavgiften för besiktningsverksamhe-
ten ska på grund av det som sägs ovan be-
traktas som en sådan skatt som avses i 81 § 1 
mom. i grundlagen. Den föreslagna lagen in-
nehåller bestämmelser om skatteskyldighet 
och skattens storlek samt om den skattskyl-
diges rättsskydd, så lagförslaget om tillsyns-
avgiften för besiktningsverksamheten uppfyl-
ler de krav som ställs på stiftande av skatte-
lag i nämnda 1 mom.  

Med stöd av vad som anförts ovan kan lag-
förslagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning.  
 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

1. 

 
 
 
 
 

Lag 

om koncession för fordonsbesiktning 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser  

1 §  

Tillämpningsområde  

Denna lag tillämpas på koncession för for-
donsbesiktning samt på idkande av besikt-
ningsverksamhet. 

Bestämmelser om beviljare av typgodkän-
nande av fordon och enskilt godkännande av 
fordon utfärdas särskilt. 
 

2 § 

Tillämpning av lagen inom försvarsmakten 

Genom förordning av försvarsministeriet 
utfärdas bestämmelser om vilka militärfor-
don som ska besiktas vid ett i denna lag av-
sett besiktningsställe och vilka militärfordon 
som försvarsmakten själv besiktar, samt om 
övriga krav på besiktning som utförs av för-
svarsmakten och på besiktningsstället. 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
kraven på grundutbildning för fordonsinspek-
törer som utför besiktningar inom försvars-
makten och på fordonsinspektörernas tillför-
litlighet. Genom förordning av försvarsmini-
steriet utfärdas bestämmelser om den vidare-
utbildning som försvarsmakten ger och som 

krävs av försvarsmaktens fordonsinspektörer 
samt om klassificeringen och giltigheten i 
fråga om inspektörsrättigheter som beviljas 
inom försvarsmakten. 
 

3 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) besiktning i fordonslagen (1090/2002) 

avsedda besiktningar av fordon, 
2) person som svarar för besiktningsverk-

samheten den som säkerställer att besikt-
ningarna utförs korrekt på besiktningsstället,  

3) besiktare en person som har rätt att utfö-
ra besiktningar, 

4) lätta fordon fordon i kategori M1 med en 
totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i kategori 
N1, L, O1 och O2    samt terrängfordon, 

5) tunga fordon fordon i kategori M1 med 
en totalmassa som är större än 3,5 ton, fordon 
i kategori N2, N3, M2, M3, O3, O4, T och C 
samt trafiktraktorer och motorredskap,  

6) besiktningsserviceregistret ett offentlig 
register som Trafiksäkerhetsverket för med 
hjälp av automatisk databehandling över in-
nehavare av besiktningskoncession och över 
ärenden i anslutning till deras besiktnings-
tjänster.  

Bestämmelser om de fordonskategorier 
som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten finns i 
fordonslagen. 
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2 kap. 

Besiktningskoncession  

4 §  

Koncessionskrav 

Besiktningsverksamhet får bedrivas endast 
av den som har beviljats besiktningskonces-
sion enligt denna lag, om inte något annat 
följer av 5 §.  
 

5 §  

Delar av en besiktning som kan utföras utan 
besiktningskoncession 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas att smärre delar av besiktningsupp-
gifterna, såsom kontroll av avgasutsläpp, 
bromssystem, dragkopplingar och hastig-
hetsbegränsare, kan utföras även av någon 
annan än den som har beviljats besiktnings-
koncession (kontrollställe). Ett kontrollställe 
ska till sitt förfogande ha nödvändiga lokaler, 
tillräckliga kontrollanordningar samt kompe-
tent och sakkunnig personal för uppgiften.  

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
kontrollställena och kan ge dem en anmärk-
ning eller skriftlig varning, om 

1) kontrollstället inte har tillgång till nöd-
vändiga lokaler, 

2) kontrollstället inte har tillgång till till-
räckliga kontrollanordningar, 

3) underhållet av kontrollanordningarna el-
ler kontrollen av mätningarnas exakthet har 
försummats, eller 

4) kontrollerna inte har utförts på behörigt 
sätt.  

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att de 
kontroller som utförs vid ett kontrollställe 
inte godkänns, om de brister eller försum-
melser som avses i 2 mom. fortfarande före-
kommer trots en skriftlig varning. 

Närmare bestämmelser om de krav som ska 
ställas på kontrollställena och om tillsyn över 
verksamheten utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning av statsrådet 
bestäms också om de intyg som ska utfärdas 
över utförda uppgifter och om intygens gil-

tighet. Bestämmelser om tjänsteansvar finns i 
53 §. 
 

6 §  

Besiktningskoncession 

Besiktningskoncession beviljas på ansökan 
för utförande av besiktningar enligt besikt-
ningsslag för ett eller flera koncessionsslag 
som följer: 

1) periodiska besiktningar och kontrollbe-
siktningar av lätta fordon, 

2) periodiska besiktningar och kontrollbe-
siktningar av tunga fordon, 

3) periodiska besiktningar och kontroll-, 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktningar av lätta fordon, 

4) periodiska besiktningar och kontroll-, 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktningar av tunga fordon.  
 

7 §  

Förutsättningar för beviljande av besikt-
ningskoncession  

För att besiktningskoncession som berätti-
gar till periodiska besiktningar och kontroll-
besiktningar ska kunna beviljas krävs att  

1) sökanden har rätt att idka näring i Fin-
land, 

2) sökanden inte är försatt i konkurs och 
om sökanden är en fysisk person, att han el-
ler hon är myndig och att hans eller hennes 
handlingsbehörighet inte har begränsats, 

3) sökanden är tillförlitlig, 
4) sökandens verksamhet är ordnad så att 

annan verksamhet i anslutning till fordon än 
besiktningsverksamhet som sökanden bedri-
ver inte inverkar på slutresultatet av besikt-
ningen,  

5) sökanden förmår säkerställa en tillräck-
ligt hög kvalitet på verksamheten och sökan-
den har ett kvalitetsledningssystem certifierat 
enligt standarden SFS-EN ISO 9001:2008 el-
ler en nyare motsvarande standard som gäller 
krav på kvalitetsledningssystem; i kvalitets-
ledningssystemet ska beaktas de krav som 
ställs på besiktningsverksamhet, 

6) sökanden har en myndig, tillförlitlig och 
yrkesskicklig person som svarar för besikt-
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ningsverksamheten, som inte är försatt i kon-
kurs och vars handlingsbehörighet inte har 
begränsats,  

7) sökandens besiktare är tillförlitliga och 
yrkesskickliga, 

8) sökanden har tillräckliga lokaler där be-
siktningarna utförs, 

9) sökanden har besiktningsanordningar 
och utrustning med vilka besiktning kan utfö-
ras på behörigt sätt i enlighet med bestäm-
melserna i 12 § 2 mom., 

10) sökanden har ändamålsenliga förbin-
delser till fordonstrafikregistret,  

11) sökanden förmår sörja för ett behörigt 
dataskydd, 

12) sökanden har en ansvarsförsäkring där 
försäkringsbeloppet med beaktande av be-
siktningsverksamhetens art och omfattning 
bedöms räcka till för att ersätta skador som 
besiktningsverksamheten eventuellt orsakar 
fordon och som till övriga villkor motsvarar 
normal försäkringspraxis i branschen. 

I 1 mom. 1—3 och 5—12 punkten före-
skrivs om villkoren för beviljande av besikt-
ningskoncession som berättigar till registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar. 
Dessutom krävs det att den som söker kon-
cession är oberoende.  

Som den person som svarar för besikt-
ningsverksamheten kan samma person av 
skärskilda skäl godkännas för flera än ett be-
siktningsställe, om han eller hon faktiskt kan 
svara för sina uppgifter. Som särskilda skäl 
kan åtminstone betraktas korta öppettider på 
besiktningsstället och att det fordonsbestånd 
som omfattas av besiktningsskyldighet är li-
tet i regionen.  

Besiktningskoncession beviljas inte om det 
av ansökan eller omständigheterna i övrigt 
framgår att arrangemang som hänför sig till 
ansökan har vidtagits för att kringgå be-
stämmelserna om villkoren för besiktnings-
koncession. 
 

8 §  

Exceptionella förutsättningar för koncession 
för besiktning av tunga fordon  

Om utbudet av tjänster för besiktning av 
tunga fordon är bristfälligt i regionen ska 
Trafiksäkerhetsverket bevilja besiktnings-

koncession för periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar av tunga fordon åt en 
sökande vars lokaler eller anordningar på be-
siktningsstället till smärre delar inte uppfyller 
de krav som föreskrivs i denna lag eller med 
stöd av den.  

Vid bedömningen av om utbudet av besikt-
ningstjänster är bristfälligt ska åtminstone 
beaktas avståndet mellan det planerade be-
siktningsstället och ett besiktningsställe för 
tunga fordon enligt 6 § som uppfyller alla 
krav, arten av de resor som normalt företas i 
regionen när ärenden ska skötas samt antalet 
tunga fordon som omfattas av besiktnings-
skyldighet. 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla en be-
siktningskoncession enligt denna paragraf, 
om besiktningskoncession beviljas enligt 6 § 
för ett besiktningsställe för tunga fordon i re-
gionen som uppfyller alla krav, om inte loka-
lerna och anordningarna på besiktningsstället 
försätts i sådant skick att de uppfyller alla 
krav. Verksamheten enligt den återkallade 
koncessionen ska upphöra senast ett år efter 
det att ett besiktningsställe för tunga fordon 
enligt 6 § har inlett sin verksamhet i regio-
nen.  
 

9 §  

Bedömning av sökandens tillförlitlighet  

Den som söker besiktningskoncession an-
ses tillförlitlig, om sökanden eller en sökande 
vars verksamhet bedrivs i bolagsform,  en 
medlem eller ersättare i dess styrelse eller 
förvaltningsråd, verkställande direktören, en 
bolagsman eller en person i någon annan 
nominerande ställning inte är underkastad 
näringsförbud eller under de senaste fem åren 
varit underkastad näringsförbud. En ovan av-
sedd sökande eller person betraktas dock inte 
som tillförlitlig om han eller hon   

1) under de tio senaste åren har dömts till 
ett minst två år långt fängelsestraff,   

2) under de fem senaste åren har dömts till 
straff för grov överträdelse av bestämmelser-
na om besiktning, registrering eller beskatt-
ning av fordon eller bestämmelserna om bok-
föring eller ekonomiförvaltning eller till ett 
fängelsestraff som är över sex månader men 
under två år för något annat brott som anses 
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visa att personen eller bolaget i fråga är up-
penbart olämpligt att bedriva besiktnings-
verksamhet, eller 

3) under de tre senaste åren har dömts till 
ett högst sex månader långt fängelsestraff el-
ler upprepade gånger till bötesstraff för brott 
som anses visa att personen i fråga är uppen-
bart olämplig att bedriva besiktningsverk-
samhet.   

En sökande eller person som avses i 1 
mom. betraktas inte heller som tillförlitlig 

1) under tiden för åtal för brott eller de un-
dersökningar som detta förutsätter, om de 
kan inverka på personens förutsättningar att 
sköta sina uppgifter,  

2) under högst fem år på grund av tidigare 
verksamhet, om sökanden eller personen ge-
nom sin verksamhet av någon annan orsak än 
de som avses i denna paragraf har orsakat 
återkallande av besiktningskoncession med 
stöd av 43 § 2 och 3 mom., eller 

3) om det under de senaste fem åren på 
grund av sökandens eller personens verk-
samhet upprepade gånger har meddelats an-
märkningar eller skiftliga varningar som hän-
för sig till bedrivandet av besiktningsverk-
samhet eller om personen med stöd av 44 § 
har förbjudits att utföra besiktningar. 
 

10 § 

Beslut om sökandens tillförlitlighet 

Trafiksäkerhetsverket beslutar särskilt på 
begäran av personen i fråga eller den som 
söker besiktningskoncession eller annars vid 
behov om huruvida en sökande eller en per-
son som avses i 9 § ska anses tillförlitlig.  
 

11 § 

Bedömning av sökandens oberoende 

Den som söker besiktningskoncession som 
berättigar till registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktningar anses oberoende, om 
sökanden eller en sökande vars verksamhet 
bedrivs i bolagsform, en medlem eller ersät-
tare i dess styrelse eller förvaltningsråd, 
verkställande direktören, en bolagsman eller 
en person i någon annan dominerande ställ-
ning inte bedriver eller står i kommersiellt, 

ekonomiskt eller något annat beroendeförhål-
lande till den som bedriver 

1) tillverkning, import, handel, planering, 
marknadsföring, reparation eller service som 
gäller fordon eller delar till fordon, 

2) skadegranskning av fordon i anslutning 
till försäkringsverksamhet, eller 

3) tillståndspliktig trafik. 
Den som söker besiktningskoncession en-

ligt 1 mom. får inte heller stå i beroendeför-
hållande till organisationer som bildats av 
dem som bedriver verksamhet som avses i 1 
mom. 

Som sådant beroendeförhållande som avses 
i 1 och 2 mom. anses inte 

1) att de som bedriver sådan verksamhet 
som avses i nämnda moment hyr eller hyr ut 
lokaler och anordningar som behövs vid till-
ståndspliktig verksamhet, och inte 

2) verksamhet som en i fordonslagen av-
sedd godkänd sakkunnig eller teknisk tjänst.  
 

12 §  

Besiktningsställets lokaler och besiktnings-
anordningar 

Som tillräckliga lokaler betraktas sådana 
lokaler där besiktningar kan utföras på behö-
rigt sätt och oberoende av vädret. Besikt-
ningsställets lokaler ska vara belägna nära 
varandra. 

Besiktningar kan utföras på behörigt sätt i 
enlighet med 7 § 1 mom. 9 punkten om det 
på besiktningsstället finns anordningar och 
utrustning för i besiktningskoncessionen av-
sedda besiktningar vilka lämpar sig för kon-
troller av alla fordon som ska besiktas. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
tekniska föreskrifter om besiktningsanord-
ningar och besiktningsutrustning, besikt-
ningsställets lokaler samt om de maximala 
tillåtna avstånden mellan besiktningsställets 
separata lokaler. När föreskrifter om avstånd 
meddelas ska synpunkter på kundtjänsten 
samt möjligheten för den som svarar för be-
siktningsverksamheten att svara för verk-
samheten på besiktningsstället beaktas. 
 

13 §  

Ansökan om besiktningskoncession 
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Besiktningskoncession söks skriftligt hos 
Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas 

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utredning 
om ägandeförhållandena, om sökandens 
verksamhet bedrivs i bolagsform, 

2) uppgift om vilken i 6 § avsedd konces-
sion som söks, 

3) uppgift om den plats där verksamheten 
kommer att bedrivas, 

4) en utredning om hur sökanden säkerstäl-
ler att verksamheten är av tillräckligt hög 
kvalitet och en utredning om certifiering av 
kvalitetsledningssystemet i enlighet med den 
standard som nämns i 7 § 1 mom. 5 punkten, 

5) uppgift om den person som svarar för 
besiktningsverksamheten, 

6) en utredning om hur sökanden ämnar 
ordna anslutningen till fordonstrafikregistret 
och hur sökanden sörjer för att dataskyddet 
är ordnat på behörigt sätt,  

7) en utredning om hur lokaler, anordning-
ar samt den person som svarar för besikt-
ningsverksamheten, besiktarna och de perso-
ner som avses i 9 § uppfyller kraven på den 
verksamhet som ansökan avser, 

8) en utredning om ansvarsförsäkringen,  
9) en uppskattning av den tidpunkt då be-

siktningsverksamheten inleds. 
Den som söker besiktningskoncession som 

berättigar till periodiska besiktningar och 
kontrollbesiktningar och som bedriver till-
verkning, import, handel, planering, mark-
nadsföring, reparation eller service som gäll-
er fordon eller delar till fordon, skadegransk-
ning av fordon i anslutning till försäkrings-
verksamhet eller tillståndspliktig trafik ska 
visa hur verksamheten är ordnad så att den 
övriga verksamhet som sökanden bedriver 
inte inverkar på slutresultatet av besiktning-
en. Den som söker besiktningskoncession 
som berättigar till registrerings-, ändrings- 
och kopplingsbesiktningar ska förete en ut-
redning om att sökanden uppfyller kraven på 
oberoende i 11 §. 

Om den som söker besiktningskoncession 
har en gällande koncession, behöver till an-
sökan inte fogas de utredningar enligt 1 
mom. som har lämnats till tillståndsmyndig-
heten i samband med föregående ansökan el-
ler för tillsyn och om uppgifterna i handling-
arna fortfarande stämmer.  

 
14 §  

Beviljande av besiktningskoncession 

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja besikt-
ningskoncession om sökanden uppfyller kra-
ven i 7—12 § och lämnar de utredningar som 
avses i 13 §.  

Besiktningskoncession beviljas efter det att 
Trafiksäkerhetsverket på besiktningsstället 
har kontrollerat att besiktningsställets lokaler 
och anordningar uppfyller kraven samt att 
övriga krav för beviljande av koncession är 
uppfyllda. 

Koncession beviljas för ett bestämt besikt-
ningsställe. 
 

3 kap. 

Tillförlitlighet och yrkesskicklighet i fråga 
om den person som svarar för besikt-
ningsverksamheten samt besiktarna 

15 § 

Tillförlitlighet i fråga om den person som 
svarar för besiktningsverksamheten samt be-

siktarna 

Den person som svarar för besiktnings-
verksamheten samt besiktarna ska vara till-
förlitliga. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon 

1) under de tio senaste åren har dömts till 
ett minst två år långt fängelsestraff,   

2) under de fem senaste åren har dömts till 
straff för grov överträdelse av bestämmelser-
na om besiktning, registrering eller beskatt-
ning av fordon eller till ett fängelsestraff som 
är över sex månader men under två år för nå-
got annat brott som anses visa att personen i 
fråga är uppenbart olämplig att bedriva be-
siktningsverksamhet,  

3) under de tre senaste åren har dömts till 
ett högst sex månader långt fängelsestraff för 
brott som anses visa att personen i fråga är 
uppenbart olämplig att utföra besiktnings-
uppgifter,  
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4) under de tre senaste åren upprepade 
gånger har dömts till bötesstraff för andra 
trafikbrott än trafikförseelser. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
heller vara tillförlitlig 

1) under tiden för åtal för brott eller de un-
dersökningar som detta förutsätter, om de 
kan inverka på personens förutsättningar att 
sköta sina uppgifter, 

2) om han eller hon har dömts till eller 
meddelats körförbud, och körförbudet inte 
har upphört,  

3) under högst fem år, om han eller hon 
genom sin verksamhet av någon annan orsak 
än de som avses i denna paragraf har orsakat 
återkallande av besiktningskoncessionen med 
stöd av 43 § 3 mom., eller 

4) om det under de senaste fem åren på 
grund av personens verksamhet upprepade 
gånger har meddelats anmärkningar eller 
skiftliga varningar som hänför sig till bedri-
vandet av besiktningsverksamhet med stöd 
av 44 § eller han eller hon med stöd av 44 § 
har förbjudits att utföra besiktningar. 
 

16 §  

Beslut om tillförlitlighet i fråga om den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten 

samt besiktarna 

Trafiksäkerhetsverket kan på begäran av 
den saken gäller eller annars vid behov sär-
skilt besluta om huruvida en besiktare och 
den person som svarar för besiktningsverk-
samheten ska anses vara tillförlitlig. Den som 
dömts till bötesstraff anses olämplig för 
högst sex månader.  

Bestämmelser om tjänsteansvar för den 
som svarar för besiktningsverksamheten och 
för besiktare finns i 53 §. 
 

17 §  

Krav på besiktares yrkesskicklighet 

Av besiktare krävs grundutbildning och vi-
dareutbildning. Vidareutbildningen består av 
utbildning för periodisk besiktning samt 
praktik i anslutning till utbildningen, special-
utbildning samt periodiskt återkommande 
fortbildning. 

Av besiktare krävs dessutom för branschen 
lämplig verkstadserfarenhet eller motsvaran-
de erfarenhet av fordon samt praktisk erfa-
renhet av besiktningsuppgifter i anslutning 
till vidareutbildningen. 

Bestämmelser om grundutbildning finns i 
18 § och om vidareutbildning i 19 §. 
 

18 § 

Grundutbildning för besiktare 

Av en besiktare som utför periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar förutsätts 
som grundutbildning minst 

1) vid yrkeshögskola avlagd ingenjörsexa-
men inom teknik och kommunikation (YH), 
som har avlagts inom utbildningsprogrammet 
för bilteknik eller något annat lämpligt ut-
bildningsprogram,  

2) specialyrkesexamen enligt lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och 
som lämpar sig för besiktningsverksamhet, 
eller 

3) yrkesexamen som avses i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning och som lämpar 
sig för besiktningsverksamhet.  

Av en besiktare som utför andra besikt-
ningar än periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar förutsätts som grundutbild-
ning minst sådan utbildning som avses i 1 
mom. 1 eller 2 punkten.   

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande examen 
på teknikernivå anses uppfylla kravet på 
grundutbildning enligt 1 och 2 mom. 

Efter att ha hört undervisnings- och kul-
turministeriet och Utbildningsstyrelsen med-
delar Trafiksäkerhetsverket vid behov närma-
re föreskrifter om vilka 

1) utbildningsprogram som anses som så-
dana andra lämpliga utbildningsprogram som 
avses i 1 mom. 1 punkten, 

2) specialyrkesexamina som anses som så-
dana lämpliga specialyrkesexamina som av-
ses i 1 mom. 2 punkten, 

3) yrkesexamina som anses som sådana 
lämpliga yrkesexamina som avses i 1 mom. 3 
punkten, 

4) examina på teknikernivå som anses som 
motsvarande examina på teknikernivå på det 
sätt som avses i 3 mom.  
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19 §  

Vidareutbildning för besiktare  

Av en besiktare förutsätts som vidareut-
bildning sådan utbildning i periodisk besikt-
ning för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar och kontrollbesiktningar av 
lätta fordon och tunga fordon som motsvarar 
personens besiktningsuppgifter samt fort-
bildning som är avsedd att upprätthålla yr-
kesskickligheten. Av besiktare som utför om-
fattande kontroller av bromsarna på tunga 
fordon samt registrerings-, ändrings- och 
kopplingsbesiktningar förutsätts som vidare-
utbildning även specialutbildning som mot-
svarar besiktningsuppgifterna. 

Inträdeskravet till utbildningsperioden för 
lätta fordon i den utbildning i periodisk be-
siktning som avses i 1 mom. är verkstadser-
farenhet eller motsvarande erfarenhet av for-
donsbranschen. Utöver bilingenjörsstudier i 
yrkeshögskola förutsätts sex månader sådan 
erfarenhet, utöver andra lämpliga ingenjörs-
studier vid en yrkeshögskola tolv månader 
samt utöver specialyrkesexamen eller yrkes-
examen tre år. 

Inträdeskravet till utbildning i periodisk 
besiktning av tunga fordon enligt 1 mom. är 
sex månaders erfarenhet av periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar av lätta 
fordon, till specialutbildning i omfattande 
kontroll av bromsarna på tunga fordon ut-
bildning i periodisk besiktning av tunga for-
don samt till specialutbildning i  registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktning sex 
månaders praktisk erfarenhet av periodiska 
besiktningar och kontrollbesiktningar av for-
don som motsvarar besiktningsuppgifterna.  

Närmare bestämmelser om vidareutbild-
ning utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet. Genom förordning av 
kommunikationsministeriet utfärdas dessut-
om bestämmelser om de prov som ansluter 
sig till vidareutbildningen och om det betyg 
som ges över proven. Trafiksäkerhetsverket 
meddelar dock vid behov föreskrifter om 
grunderna för bedömning och godkännande 
av de prov som ansluter sig till vidareutbild-
ningen.  
 

20 §  

Undantag från kravet på grundutbildning 

En person uppfyller kravet på grundutbild-
ning för besiktare enligt 18 §, om han eller 
hon har fullgjort grundstudier i bilteknik 
inom utbildningsprogrammet för bilingen-
jörsexamen inom teknik och kommunikation 
(YH) vid yrkeshögskola eller grundstudier i 
yrkesämnen inom utbildningsprogrammet för 
någon annan lämplig ingenjörsexamen (YH). 
Undantaget gäller 2 år efter avläggandet av 
det slutprov som ansluter sig till utbildningen 
i periodisk besiktning av lätta fordon.  
 

21 § 

Krav på yrkesskicklighet för den person som 
svarar för besiktningsverksamheten  

På den person som svarar för besiktnings-
verksamheten ställs följande krav i enlighet 
med de besiktningsrättigheter som besikt-
ningsstället har: 

1) i 17—19 § avsedd utbildning, och 
2) tillräcklig praktisk erfarenhet av besikt-

ningsuppgifter.   
Närmare bestämmelser om den praktiska 

erfarenhet som krävs av den person som sva-
rar för besiktningsverksamheten utfärdas ge-
nom förordning av kommunikationsministe-
riet. 

 
 

4 kap. 

Allmänna krav på besiktningar 

22 §  

Inledande av verksamhet enligt besiktnings-
koncessionen 

Den besiktningsverksamhet som besikt-
ningskoncessionen avser ska inledas inom 
sex månader efter det att besiktningskonces-
sionen beviljades. Trafiksäkerhetsverket kan 
av särskilda skäl förlänga tidsfristen på ansö-
kan.  
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23 §  

Opartiskhet  

Innehavaren av besiktningskoncession är 
skyldig att i enlighet med bestämmelser samt 
sin besiktningskoncession ta emot och utföra 
besiktningen av varje kunds fordon, om kun-
den önskar det. Besiktningar av fordon ska 
utföras oberoende av fordonets märke, mo-
dell, tidpunkten för ibruktagande och andra 
motsvarande omständigheter. 

Innehavaren av besiktningskoncession och 
besiktningsstället ska ordna sin verksamhet 
så att andra omständigheter än bedömning av 
fordonets skick och av hur det i övrigt stäm-
mer överens med gällande bestämmelser och 
föreskrifter inte kan inverka på slutresultatet 
av besiktningen. 

Om innehavaren av besiktningskoncession 
marknadsför eller erbjuder besiktningar i 
kombination med någon annan åtgärd som 
riktar sig mot fordonet, såsom service eller 
reparation, ska det på besiktningsstället gå att 
få besiktning som en separat åtgärd som är 
prissatt för sig. Besiktning och någon annan 
åtgärd som innehavaren av besiktningskon-
cession eventuellt utför på fordonet, såsom 
service eller reparation, ska klart särskiljas 
från varandra tidsmässigt och även i övrigt. 

I språklagen (423/2003) finns bestämmel-
ser om de skyldigheter i fråga om språklig 
service som innehavarna av besiktningskon-
cession har.  
 

24 § 

Undantag från förvaltningslagens jävskrav 
vid besiktning 

Med avvikelse från bestämmelserna om jäv 
i förvaltningslagen (434/2003) får en besikta-
re utföra periodisk besiktning eller kontroll-
besiktning av ett fordon fast hans eller hen-
nes arbetsgivare har haft eller har ett anställ-
ningsförhållande eller uppdragsförhållande 
som har gällt eller gäller samma fordon. 

  
25 §  

Utförande av besiktning utanför besiktnings-
stället 

Innehavaren av besiktningskoncession får i 
utrymmen utanför besiktningsställets lokaler 
besikta sådana fordon som det på grund av 
mått, massor eller andra egenskaper som av-
viker från de värden som är allmänt tillåtna i 
vägtrafiken inte är möjligt att besikta i be-
siktningsställets lokaler eller som det annars 
är oändamålsenligt att besikta i besiktnings-
ställets ordinarie lokaler. Utrymmen utanför 
besiktningsstället samt de anordningar och 
den utrustning som används vid besiktningen 
ska i den omfattning som besiktningarna krä-
ver motsvara de krav på det ordinarie besikt-
ningsställets lokaler, anordningar och utrust-
ning som föreskrivs i denna lag och med stöd 
av den. 

Trafiksäkerhetsverket kan i undantagsfall 
ge innehavaren av besiktningskoncession till-
stånd att tills vidare besikta även andra for-
don än sådana som avses i 1 mom. i utrym-
men utanför besiktningsstället som verket 
godkänt. En förutsättning för att tillstånd ska 
beviljas är att det på grund av det stora anta-
let fordon, trafiksäkerheten, miljöomständig-
heter eller någon annan motsvarande orsak är 
oändamålsenligt att förflytta fordonen till be-
siktningsstället. En ytterligare förutsättning 
för beviljande av tillstånd är att utrymmena 
utanför besiktningsstället samt de anordning-
ar och den utrustning som används vid be-
siktningen i den omfattning som besiktning-
arna kräver motsvarar de krav på det ordina-
rie besiktningsställets lokaler, anordningar 
och utrustning som föreskrivs i denna lag och 
med stöd av den. 

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov med-
dela närmare föreskrifter om de utrymmen 
samt de anordningar och den utrustning som 
ska användas för besiktningar enligt 1 och 2 
mom. samt om vilka slags fordon som kan 
besiktas utanför besiktningsstället enligt 1 
och 2 mom. 
 

26 §  

Anmälan av serviceuppgifter och besikt-
ningspriser till besiktningsserviceregistret  

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
genom direkt anslutning i besiktningsservice-
registret föra in  
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1) besiktningsställets namn, läge och kon-
taktuppgifter,  

2) de betjäningstider enligt besiktningsslag 
då allmänheten kan få besiktningstjänster på 
besiktningsstället,  

3) uppgifter om de besiktningstjänster som 
erbjuds och de avgifter som allmänt tas ut för 
dem enligt fordonskategori och besiktnings-
slag.  

Trafiksäkerhetsverket har av särskilda skäl 
rätt att ändra de uppgifter som anmälts till 
besiktningsserviceregistret, om verket upp-
täcker fel eller brister i dem. Innan verket 
ändrar uppgifter som registrerats i besikt-
ningsserviceregistret, ska innehavaren av be-
siktningskoncession ges tillfälle att bli hörd. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
tekniska föreskrifter om de uppgifter som ska 
anmälas till besiktningsserviceregistret och 
om hur anmälan görs till registret.  
 

27 §  

Förvaring av besiktningshandlingar  

Trafiksäkerhetsverket ska förvara intyg och 
övriga handlingar som gäller registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar. Besikt-
ningsstället ska sända dessa intyg och övriga 
handlingar till Trafiksäkerhetsverket för för-
varing så snart som möjligt efter avslutad be-
siktning. Trafiksäkerhetsverket får trots sek-
retessbestämmelserna med hjälp av en tek-
nisk anslutning lämna ut sådana intyg och 
handlingar samt andra handlingar som be-
hövs för besiktningsverksamhet till besikt-
ningsställena för besiktningsverksamhet. 

Andra handlingar som gäller besiktning än 
de som avses i 1 mom. förvaras på besikt-
ningsstället. Handlingar som gäller periodisk 
besiktning och kontrollintyg förvaras minst 
två år och övriga handlingar minst 15 år. 
 

28 §  

Upphörande av besiktningsverksamheten  

Avbryts eller upphör verksamheten vid ett 
besiktningsställe ska innehavaren av besikt-
ningskoncession på Trafiksäkerhetsverkets 
begäran tillställa verket de handlingar och 
blanketter som direkt ansluter sig till ut-

förande av besiktning. På dessa handlingar 
tillämpas i övrigt 27 §. 
 

5 kap. 

Tillstånd för vidareutbildning 

29 § 

Anordnare av vidareutbildning 

Den som ger personer som svarar för be-
siktningsverksamheten och besiktare vidare-
utbildning ska ha av Trafiksäkerhetsverket 
beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. Tra-
fiksäkerhetsverket beviljar också tillstånd att 
ordna enskild fortbildning. På den som ord-
nar en sådan utbildning tillämpas det som i 
denna lag och med stöd av den bestäms om 
den som söker utbildningstillstånd och om 
beviljande av utbildningstillstånd. 

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge 
specialutbildning och fortbildning. 
 

30 § 

Förutsättningar för beviljande av vidareut-
bildningstillstånd 

Utbildningstillstånd beviljas en sökande, 
om 

1) sökanden har rätt att idka näring i Fin-
land, 

2) sökanden inte är försatt i konkurs och, 
om sökanden är en fysisk person, att han el-
ler hon är myndig och att hans eller hennes 
handlingsbehörighet inte har begränsats,  

3) sökanden har en myndig och sakkunnig 
person, som inte är försatt i konkurs och vars 
handlingsbehörighet inte har begränsats, som 
svarar för utbildningsverksamheten, 

4) sökanden förfogar över tillräcklig och 
yrkesskicklig undervisningspersonal som är 
förtrogen med besiktningsverksamhet, 

5) sökanden förfogar över tillräckliga och 
för ändamålet lämpliga lokaler, 

6) sökanden förfogar över nödvändiga lä-
romedel och nödvändig utrustning,  

7) sökanden har ett detaljerat utbildnings-
program av vilket framgår undervisningsäm-
nen, tidtabeller och planerade undervis-
ningsmetoder. 
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31 § 

Ansökan om vidareutbildningstillstånd 

Utbildningstillstånd söks skriftligt hos Tra-
fiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas 

1) en utredning om i vilken omfattning ut-
bildningsrätt söks, 

2) uppgift om den person som svarar för 
utbildningsverksamheten samt dennes ut-
bildning och erfarenhet i anslutning till be-
siktningsverksamhet, 

3) en utredning om den huvudsakliga un-
dervisningspersonalens yrkesskicklighet, 

4) en utredning om studiematerialet, 
5) ett detaljerat utbildningsprogram av vil-

ket framgår undervisningsämnena, tidtabel-
len för dem samt undervisningsmetoderna, 

6) uppgifter om de platser där utbildningen 
i huvudsak ges, samt en utredning om möj-
ligheterna att få den praktik som krävs och 
om de praktiska arrangemangen för skriftliga 
prov, 

7) en bedömning av när utbildningsverk-
samheten ska inledas. 

På trafiksäkerhetsverkets begäran ska den 
som söker tillstånd för verket visa upp allt 
studiematerial som ska användas i utbild-
ningen för verket.  

Om den som söker vidareutbildningstill-
stånd har ett giltigt vidareutbildningstillstånd, 
behöver de utredningar enligt 1 mom. som 
har tillställts tillståndsmyndigheten i sam-
band med föregående ansökan eller för till-
syn inte fogas till ansökan, om uppgifterna i 
handlingarna fortfarande stämmer.  
 

32 § 

Beviljande av vidareutbildningstillstånd 

Trafiksäkerhetsverket beviljar en sökande 
vidareutbildningstillstånd, om sökanden upp-
fyller kraven i 30 § och lämnar de utredning-
ar som nämns i 31 §. 
 

33 §  

Prov i anslutning till vidareutbildningen och 
förvaringen av handlingar som gäller dem 

Trafiksäkerhetsverket ordnar slutprov i an-
slutning till utbildningen i periodisk besikt-
ning och utbildningsanordnaren övriga prov i 
anslutning till vidareutbildningen.  

Den som ordnar prov i anslutning till vida-
reutbildningen förvarar provhandlingarna 
fem år och uppgifterna om provresultaten tio 
år. 
 

34 §  

Opartiskt tillhandahållande av vidareutbild-
ning 

En innehavare av utbildningstillstånd är 
skyldig att opartiskt erbjuda alla personer 
som uppfyller kravet på grundutbildning den 
vidareutbildning som innehavaren ordnar. 

I språklagen finns bestämmelser om de 
skyldigheter i fråga om språklig service som 
innehavarna av utbildningstillstånd har.  
 

35 §  

God förvaltning när vidareutbildning ges 

Innehavarna av vidareutbildningstillstånd 
och de som är anställda hos dem ska iaktta 
förvaltningslagen när de sköter utbildnings-
uppgifter enligt denna lag. På anställda hos 
innehavare av vidareutbildningstillstånd till-
lämpas i utbildingsverksamheten dock inte 
28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen. 

Innehavarna av vidareutbildningstillstånd 
ska iaktta lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) när de sköter 
utbildningsuppgifter enligt denna lag  

Bestämmelser om tjänsteansvar för inneha-
vare av vidareutbildningstillstånd och för 
dennes anställda finns i 53 §. 
 

6 kap. 

Tillsyn 

Tillsyn över att verksamheten är ändamåls-
enlig 

36 §  

Uppföljning av besiktningsverksamheten 
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Trafiksäkerhetsverket följer det regionala 
utbudet av besiktningstjänster, utvecklingen 
av de avgifter som tas ut för besiktning och 
besiktningsverksamheten även i övrigt i Fin-
land. Verket ger varje år kommunikationsmi-
nisteriet en utredning om uppföljningsresul-
taten. 
 

37 §  

Tillsyn  

Trafiksäkerhetsverket övervakar att denna 
lag och bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den iakttas. 

Trafiksäkerhetsverket kontrollerar med 
högst fem års mellanrum att innehavarna av 
besiktningskoncession och utbildningstill-
stånd fortfarande uppfyller kraven för bevil-
jande av koncession och tillstånd. 
 

38 §  

Lämnade av uppgifter till tillsynsmyndighe-
ten 

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter 
som behövs för tillsynen samt de uppgifter 
som behövs för utredande av de krav som 
ställts på koncessionshavaren och kvaliteten 
på skötseln av besiktningsuppgifterna inklu-
sive de uppgifter som behövs om konces-
sionshavarens bokföring, ekonomiförvalt-
ning, administration, hyrning av lokaler och 
anordningar samt om de personer som utför 
besiktningar och den besiktningsverksamhet 
som bedrivits. Innehavaren av besiktnings-
koncession ska dessutom trots sekretessbe-
stämmelserna för tillsynen över och uppfölj-
ningen av besiktningsverksamheten samt för 
forskningsverksamhet på begäran lämna Tra-
fiksäkerhetsverket uppgifter om de genom-
snittliga avgifter som i besiktningsverksam-
heten tagits ut för besiktningar under föregå-
ende och innevarande år enligt besiktnings-
slag och fordonskategori.  

Innehavaren av utbildningstillstånd ska 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter 
som behövs för tillsynen över att denna lag 

och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den iakttas samt de uppgifter som behövs för 
utredande av förutsättningarna för innehavare 
av utbildningsrätt och kvaliteten på utbild-
ningen inklusive uppgifter om de personer 
som ger utbildning och den utbildning som 
givits. 

Innehavare av besiktningskoncession och 
utbildningstillstånd ska utan dröjsmål medde-
la Trafiksäkerhetsverket personskiften i fråga 
om dem som är ansvariga för verksamheten 
samt andra betydande förändringar som gäll-
er verksamheten. Innehavaren av besikt-
ningskoncession ska dessutom meddela ver-
ket förändringar i sina ägandeförhållanden. 
 

39 §  

Inspektioner av besiktningsställen och ut-
bildningsställen 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på ställen 
där verksamhet som avses i besiktningskon-
cessionen eller utbildningstillståndet bedrivs 
företa inspektioner som behövs för skötseln 
av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. 
Koncessionshavaren och tillståndshavaren är 
skyldig att ordna förhållandena så att en in-
spektion kan utföras. Inspektioner får inte 
ske i utrymmen som används för permanent 
boende. 
 

40 § 

Inspektioner av verksamhetsställen som ut-
förs av en avtalspart 

Trafiksäkerhetsverket kan ingå avtal med 
privata tjänsteproducenter om utförande av 
inspektioner enligt 39 §. Med tjänsteprodu-
centen ska ett detaljerat avtal ingås om de be-
siktningsställen och lokaler tillhörande inne-
havare av utbildningstillstånd som ska in-
spekteras samt om vad som ska inspekteras 
där. 

En avtalspart enligt 1 mom. och andra per-
soner som utför inspektioner och är anställda 
hos avtalsparten ska ha sådan yrkesskicklig-
het som behövs för att utföra inspektionerna i 
fråga. Personer som utför inspektioner ska ha 
ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat intyg 
över rätten att utföra inspektioner. Intyget 
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ska på begäran visas upp för företrädaren för 
innehavaren av besiktningskoncession eller 
utbildningstillstånd. Bestämmelser om tjäns-
teansvar för den som utför inspektioner finns 
i 53 §. 

Trafiksäkerhetsverket övervakar att inspek-
tionerna utförs i enlighet med bestämmelser-
na och avtalet om upphandling av tjänster 
och svarar för de inspektioner som utförts av 
avtalsparterna. En avtalspart enligt 1 mom. är 
skyldig att ge Trafiksäkerhetsverket en rap-
port om varje utförd inspektion och om de 
brister som upptäckts vid inspektionen på det 
sätt som man kommit överens om detta i av-
talet om utförande av inspektioner. Rappor-
ten ska för kännedom lämnas även till det be-
siktningsställe och den innehavare av utbild-
ningstillstånd som varit föremål för inspek-
tion.  

41 § 

Kontroll av besiktade fordon 

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter får Trafiksä-
kerhetsverket genast efter besiktningen utföra 
en kontroll av fordonet som motsvarar en be-
siktning eller en del av den. För att utföra 
kontrollen får en tjänsteman vid Trafiksäker-
hetsverket stoppa fordonet när det lämnar be-
siktningsstället.  

Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan er-
sättning i lokaler och med anordningar tillhö-
rande det besiktningsställe som avses i 1 
mom. På kontrollen tillämpas det som be-
stäms om besiktningsslaget i fråga i fordons-
lagen och med stöd av den. 

Trafiksäkerhetsverket får delta i sådan tek-
nisk vägkontroll som avses i fordonslagen, 
om syftet med deltagandet är att utöver kon-
trollen enligt 70 § i fordonslagen övervaka 
hur besiktningsställena utför sina besikt-
ningsuppgifter. En tjänsteman vid Trafiksä-
kerhetsverket är teknisk sakkunnig vid kon-
trollen i stället för den person som har rätt att 
utföra besiktningar. Tjänstemannen har vid 
kontrollen samma behörighet som den som 
har rätt att utföra besiktningar enligt 71 § i 
fordonslagen. 

Vid kontroller enligt 1—3 mom. ska en 
tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket ha ett 

av verket utfärdat intyg över rätten att utföra 
kontroll. Intyget ska på begäran visas upp för 
föraren av det fordon som kontrolleras. 
 

42 § 

Föreläggande om kontrollbesiktning av for-
don 

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter kan Trafiksä-
kerhetsverket bestämma att ett fordon ska 
genomgå kontrollbesiktning på något besikt-
ningsställe i närheten av fordonet, om verket 
vid en kontroll enligt 41 § upptäcker eller 
annars får veta att det uppenbart finns ett så-
dant fel eller en sådan brist i fråga om fordo-
nets skick eller överensstämmelse med be-
stämmelserna att fordonet borde ha under-
känts vid föregående besiktning. Om fordo-
net inte har visats upp och godkänts vid kon-
trollbesiktning inom den tid som Trafiksä-
kerhetsverket utsatt, får fordonet inte använ-
das i trafik.  
 

Påföljder vid tillsynen 

43 § 

Återkallande av besiktningskoncession  

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla besikt-
ningskoncessionen, om 

1) verksamheten på besiktningsstället har 
upphört helt och hållet, eller 

2) innehavaren av besiktningskoncession 
har försatts i konkurs. 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla besikt-
ningskoncessionen för viss tid eller helt och 
hållet, om  

1) regelbunden besiktningsverksamhet inte 
bedrivs på besiktningsstället eller verksamhe-
ten inte bedrivs i enlighet med anmälan till 
besiktningsserviceregistret, 

2) innehavaren av besiktningskoncession 
inte längre uppfyller kraven för beviljande av 
besiktningstillstånd, eller 

3) den personal som utför besiktningar på 
besiktningsstället inte uppfyller de föreskriv-
na kraven på yrkesskicklighet eller tillförlit-
lighet. 
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Trafiksäkerhetsverket kan återkalla besikt-
ningskoncessionen för viss tid eller helt och 
hållet, om 

1) fordon som uppenbart inte uppfyller gäl-
lande bestämmelser och föreskrifter har god-
känts vid en besiktning för användning i tra-
fik, 

2) vid besiktningen har underkänts fordon 
vilkas samtliga uppenbara fel eller brister 
inte har beaktats, 

3) vid besiktningen har i onödan krävts att 
fel och brister hos fordonen ska avhjälpas, 

4) antalet fel eller brister som upptäckts vid 
besiktningarna eller den relativa andelen for-
don som underkänts första gången vid en be-
siktning, utan grund betydligt avviker mellan 
enskilda besiktare på besiktningsstället eller 
från den allmänna nivån i landet eller från det 
faktiska skicket hos de fordon som visats upp 
för besiktning på besiktningsstället, 

5) tillsynen över beskattningen av fordon 
försummats vid besiktningen eller en uppgift 
som enligt särskilda bestämmelser ska utfö-
ras i samband med besiktningen annars har 
försummats, eller 

6) det i verksamheten har brutits mot kravet 
på opartiskhet enligt 23 § eller mot något an-
nat krav som föreskrivits i denna lag eller 
med stöd av den. 

Trafiksäkerhetsverket ska dock ge inneha-
varen av en besiktningskoncession en an-
märkning och vid behov en skriftlig varning i 
stället för att återkalla besiktningstillståndet, 
om det är oskäligt att återkalla koncessionen. 
Om grunden för återkallande av besiktnings-
koncessionen eller lämnande av en varning 
eller anmärkning är sådan att den kan rättas 
till, ska Trafiksäkerhetsverket innan konces-
sionen återkallas eller varning eller anmärk-
ning lämnas ge koncessionshavaren möjlig-
het att inom en rimlig tid avhjälpa bristen el-
ler försummelsen. Koncessionen kan återkal-
las, om missförhållandet inte har avhjälpts 
inom utsatt tid.  

 
 

44 § 

Åtgärder på grund av brister i en besiktares 
besiktningsverksamhet 

Trafiksäkerhetsverket kan för högst sex 
månader förbjuda en besiktare att utföra be-
siktningar, om han eller hon vid besiktning 
har 

1) godkänt sådana fordon för användning i 
trafik som uppenbart inte har uppfyllt gällan-
de bestämmelser och föreskrifter,  

2) underkänt fordon vilkas samtliga uppen-
bara fel eller brister inte har beaktats, 

3) i onödan har krävt att fel och brister hos 
ett fordon ska avhjälpas,  

4) försummat tillsynen över beskattningen 
av fordon eller annars försummat en uppgift 
som enligt särskilda bestämmelser ska utfö-
ras i samband med besiktningen, eller 

5) har brutit mot kravet på opartiskhet en-
ligt 23 § eller mot något annat krav som före-
skrivits i denna lag eller med stöd av den. 

Trafiksäkerhetsverket ska dock ge besikta-
ren en anmärkning och vid behov en skriftlig 
varning i stället för ett förbud mot att utföra 
besiktningar, om ett förbud är oskäligt och de 
förseelser eller försummelser som konstate-
rats är ringa.  
 

45 §  

Temporära åtgärder på grund av brister i 
besiktningsverksamheten 

Om det är uppenbart att det förekommer 
väsentliga brister eller missbruk i besikt-
ningsverksamheten hos en innehavare av be-
siktningskoncession eller en besiktare, kan 
Trafiksäkerhetsverket temporärt förbjuda in-
nehavaren av besiktningskoncession att be-
driva besiktningsverksamhet och besiktaren 
att utföra besiktningar samt vid behov hindra 
innehavaren av besiktningskoncession eller 
besiktaren att använda uppgifterna i fordons-
trafikens datatjänst och att registrera uppgif-
ter i datatjänsten. Ett temporärt förbud samt 
förhindrande av användning och registrering 
gäller tills ärendet om återkallande av besikt-
ningskoncessionen eller förbudet för besikta-
ren att utföra besiktningar har avgjorts slut-
giltigt med stöd av 43 eller 44 §. Ärendet ska 
avgöras utan onödigt dröjsmål. 

Beslut om temporärt förbud för en inneha-
vare av besiktningskoncession att bedriva be-
siktningsverksamhet och för en besiktare att 
utföra besiktningar samt beslut om förhind-
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rande av användning och registrering av 
uppgifter i fordonstrafikens datatjänst enligt 
1 mom. ska iakttas även om besvär anförts 
över beslutet. 

 
46 § 

Förbud mot att använda besiktningsställets 
lokaler och anordningar 

Om det vid en inspektion eller annars upp-
täcks att en lokal eller anordning som an-
vänds i besiktningsverksamheten inte uppfyl-
ler sådana väsentliga krav som uppställts i 
denna lag eller i bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den, kan Trafiksäkerhetsverket 
förbjuda användning av lokalen eller anord-
ningen eller begränsa dess användning tills 
lokalen och anordningen uppfyller bestäm-
melser och föreskrifter. 

 
47 § 

Återkallande av utbildningstillstånd samt 
anmärkning och varning till innehavare av 

utbildningstillstånd 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett ut-
bildningstillstånd för viss tid eller helt och 
hållet, om innehavaren av utbildningstill-
ståndet inte längre uppfyller kraven för bevil-
jande av utbildningstillstånd. 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla utbild-
ningstillståndet för viss tid eller helt och hål-
let, om  

1) bestämmelserna om utbildningen inte 
har iakttagits i utbildningen, eller 

2) utbildningen inte har skötts i enlighet 
med utbildningstillståndet eller annars på be-
hörigt sätt. 

Trafiksäkerhetsverket ska dock ge inneha-
varen av utbildningstillstånd en anmärkning 
och vid behov en skriftlig varning i stället för 
att återkalla utbildningstillståndet, om det är 
oskäligt att återkalla tillståndet. Om grunden 
för återkallande av utbildningstillståndet eller 
lämnande av en varning eller anmärkning är 
sådan att den kan rättas till, ska Trafiksäker-
hetsverket innan tillståndet återkallas eller 
varning eller anmärkning lämnas ge den som 
innehar tillståndet möjlighet att inom en rim-
lig tid avhjälpa bristen eller försummelsen. 

Tillståndet kan återkallas, om missförhållan-
det inte har avhjälpts inom utsatt tid.  

 
 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser  

48 §  

Personregisteruppgifter  

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få de 
uppgifter ur straffregistret och fordonstrafik-
registret som behövs vid behandlingen av 
ärenden som gäller beviljande och återkal-
lande av besiktningskoncession, för besluts-
fattande enligt 10 och 16 § och för tillsynen 
enligt 6 kap. Uppgifter om brott trots sekre-
tessbestämmelserna lämnas ut till en inneha-
vare av besiktningskoncession i samband 
med de åtgärder som avses i 43 § samt i 
samband med beslut enligt 10 och 16 § till 
den innehavare av besiktningskoncession el-
ler den person enligt 9 § som begärt beslutet 
samt till den person som svarar för besikt-
ningsverksamheten eller den besiktare som 
begärt beslutet. 
 

49 §  

Tystnadsplikt  

Innehavaren av besiktningskoncession eller 
sökanden eller anställda hos dessa får inte för 
utomstående röja uppgifter som de med stöd 
av 48 § har fått ur straffregistret eller for-
donstrafikregistret om brott som har begåtts 
av en person som avses i 9 och 15 §. 
 

50 §  

Tvångsmedel  

Trafiksäkerhetsverket kan förelägga vite 
för att förstärka skyldigheten att lämna såda-
na handlingar och blanketter som avses i 28 
§, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 38 
§ iakttagandet av de förbud och begränsning-
ar som avses i 45 §. Bestämmelser om vite 
finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).  
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Den som underlåter att iaktta en förpliktel-
se, ett förbud eller en begränsning som har 
meddelats eller ålagts med stöd av denna lag 
och som har förstärkts genom vite kan inte 
dömas till straff för samma gärning. 
 

51 §  

Straffbestämmelse  

Den som försummar att göra anmälan en-
ligt denna lag eller enligt bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den eller som hindrar 
eller stör förrättandet av en inspektion som 
avses i 39 eller en kontroll som avses i 41 § 
ska för brott mot bestämmelserna om konces-
sion för fordonsbesiktning dömas till böter. 
 

52 § 

Hänvisningar till strafflagens straffbestäm-
melser 

I fråga om straff för usurpation av tjänste-
mannabefogenhet föreskrivs i 16 kap. 9 § i 
strafflagen (39/1889). 

I fråga om straff för brott mot tystnadsplik-
ten föreskrivs i 38 kap. 1 och 2 § samt 40 
kap. 5 § i strafflagen. 
 

53 § 

Tjänsteansvar 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på en person som svarar för 
besiktningsverksamheten och en besiktare i 
uppgifter i anslutning till besiktningen, på en 
person som svarar för vidareutbildningsverk-
samheten och en person som ger vidareut-
bildning i uppgifter i anslutning till vidareut-
bildningen samt på en person som utför kon-
troller enligt 5 § och inspektioner enligt 40 § 
i uppgifterna i fråga.  

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns 
i skadeståndslagen (412/1974). 
 

54 §  

Omprövning och ändringssökande 

I ett beslut som innehavaren av besikt-
ningskoncession fattat i ett besiktningsärende 
och i ett beslut som innehavaren av vidareut-
bildningstillstånd har fattat i ett utbildnings-
ärende får omprövning begäras hos Trafiksä-
kerhetsverket. Bestämmelser om omprövning 
finns i övrigt i förvaltningslagen. 

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
med anledning av begäran om omprövning 
eller i ett beslut som verket annars fattat med 
stöd av denna lag får ändring sökas på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996).  
 

55 §  

Handräckning  

Polisen är skyldig att ge handräckning för 
utförandet av de tillsynsuppgifter som avses i 
denna lag. 
 

56 § 

Erhållande av uppgifter om ett misstänkt 
brott 

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får trots sekretessbestämmelserna 
upplysa Trafiksäkerhetsverket om ett sådant 
misstänkt brott som kan påverka bedömning-
en av en i 9 § 1 mom. avsedd sökandes eller 
persons tillförlitlighet att bedriva besikt-
ningsverksamhet eller en i 15 § avsedd per-
sons tillförlitlighet i besiktningsuppgifter. 
 

57 §  

Närmare bestämmelser  

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning av statsrådet 
bestäms dessutom om tillsättandet av en ut-
bildningskommission som bistår Trafiksä-
kerhetsverket samt om kommissionens sam-
mansättning och uppgifter. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av besiktningskoncession 
och om de handlingar som ska förvaras på 
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besiktningsstället kan utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. 
 

8 kap. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser 

58 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den       20  . La-
gens 3 § 6 punkt och 26 § träder dock i kraft 
ett år efter lagens ikraftträdande. 

Genom denna lag upphävs lagen om kon-
cession för fordonsbesiktning (1099/1998), 
nedan den lag som upphävs. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.  
 

59 §  

Övergångsbestämmelser 

1. De bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den lag som upphävs fortsätter att gälla 
tills något annat föreskrivs om dem. 

2. De besiktningskoncessioner som gäller 
när denna lag träder i kraft gäller som sådana 
den tid som anges i koncessionen. Besikt-
ningsverksamhet med stöd av en sådan kon-
cession bedrivs i enlighet med de bestämmel-
ser som gäller när denna lag träder i kraft. 
Koncessionshavaren ska dock registrera de 
uppgifter som avses i 26 § i besiktningsservi-
ceregistret. På koncessionshavaren tillämpas 
dessutom 37—46 §. 

3. Om giltigheten för en besiktningskon-
cession som gäller när denna lag träder i kraft 
går ut tidigare än tre år efter denna lags 
ikraftträdande, får koncessionshavaren fort-
sätta den koncessionsenliga besiktningsverk-
samheten som sådan med stöd av koncessio-
nen i fråga tre år efter denna lags ikraftträ-
dande efter att ha anmält detta skriftligt till 
Trafiksäkerhetsverket innan giltigheten för 
koncessionen går ut. Om en sådan anmälan 
har gjorts, ska koncessionshavaren under 
denna tid bedriva besiktningsverksamhet i 
enlighet med de bestämmelser som gäller när 
denna lag träder i kraft. Koncessionshavaren 

ska dock registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret. På konces-
sionshavaren tillämpas dessutom 37—46 §. 

4. Alla innehavare av besiktningskonces-
sion ska registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret inom en 
månad efter att nämnda paragraf trätt i kraft. 

5. En filial som när denna lag träder i kraft 
är verksam med stöd av 15 § i den lag som 
upphävs får fortsätta med sin verksamhet 
som sådan tills verksamheten med stöd av 2 
eller 3 mom. fortsätter att bedrivas av det be-
siktningsställe från vilket filialen har skötts i 
enlighet med nämnda 15 §. Koncessionsha-
varens rätt till en filial upphör dock inom sex 
månader från det att ett besiktningsställe en-
ligt 6 § 1 punkten inleder verksamhet i regio-
nen.  

6. Med avvikelse från 2 och 3 mom. upp-
hör de rättigheter till besiktning av fordon på 
något annat ställe än besiktningsstället som 
gäller när denna lag träder i kraft, inom ett år 
efter denna lags ikraftträdande. 

7. En person som när denna lag träder i 
kraft uppfyller de krav på tillförlitlighet och 
yrkesskicklighet som ställs på personer som 
utför besiktningar, anses uppfylla de utbild-
ningskrav som ställs på besiktare i denna lag 
och med stöd av den, om han eller hon ge-
nomgår föreskriven fortutbildning inklusive 
repetitionsproven inom specialutbildningen 
med föreskrivna mellanrum. 

8. En person som när denna lag träder i 
kraft uppfyller de krav på tillförlitlighet och 
yrkesskicklighet som ställs på den person 
som svarar för besiktningsverksamheten, an-
ses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som 
ställs på personen i fråga i denna lag och med 
stöd av den, om han eller hon deltar i före-
skriven fortutbildning. Om besiktningar som 
förutsätter specialutbildning utförs på besikt-
ningsstället, ska personen i fråga också av-
lägga repetitionsproven inom specialutbild-
ningen med föreskrivna mellanrum. En per-
son som uppfyller kraven på yrkesskicklighet 
med stöd av 29 § i den lag som upphävs ska 
avlägga de repetitionsprov som saknas inom 
specialutbildningen senast inom tre år efter 
denna lags ikraftträdande och därefter med  
föreskrivna mellanrum. 

9. Intyg och andra handlingar som gäller 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
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siktningar som utförts före den 2 november 
2007 förvaras på besiktningsstället i femton 
år.  

10. De utbildningsrättigheter som gäller när 
denna lag träder i kraft förblir i kraft. 
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2.  

Lag 

om ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

I denna lag finns bestämmelser om bevil-
jande av enskilt godkännande enligt fordons-
lagen (1090/2002). 

I fordonslagen och med stöd av den före-
skrivs om förutsättningarna för beviljande av 
enskilt godkännande och om annat innehåll i 
enskilt godkännande samt om ibruktagande i 
Finland av ett fordon som godkänts vid en-
skilt godkännande i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) enskilt godkännande enskilt godkännan-

de enligt fordonslagen; till enskilt godkän-
nande hör dessutom registrering i fordonstra-
fikregistret av uppgifter om fordon, 

2) beviljare av enskilt godkännande instan-
ser med vilka Trafiksäkerhetsverket har in-
gått avtal om beviljande av enskilt godkän-
nande av fordon, 

3) utförare av enskilt godkännande en per-
son som har rätt att utföra enskilda godkän-
nanden. 

Beviljaren av enskilt godkännande får i 
samband med det enskilda godkännandet ut-
föra kontroller, mätningar, kalkyler och ut-
redningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i 
fordonslagen.  
 

3 § 

Trafiksäkerhetsverkets ansvar för enskilda 
godkännanden 

Trafiksäkerhetsverket svarar för enskilda 
godkännanden av fordon i Finland. 
 

2 kap. 

Beviljare av enskilt godkännande och be-
viljande av enskilt godkännande 

4 § 

Hur beviljandet av enskilda godkännanden 
ordnas 

Trafiksäkerhetsverket ordnar beviljande av 
enskilda godkännanden genom att upphandla 
nödvändiga tjänster av tjänsteproducenter. 
Beviljandet ska genom avtal ordnas så att 
kvaliteten, enhetligheten och tillgången på de 
tjänster som behövs i verksamheten säker-
ställs i skälig omfattning i olika delar av lan-
det. 

Trafiksäkerhetsverket ingår avtal om bevil-
jande av enskilda godkännanden med de 
tjänsteproducenter som uppfyller de krav 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den. 
 

5 § 

Serviceersättning som betalas för verksamhet 
för enskilt godkännande 

Trafiksäkerhetsverket fastställer storleken 
på den serviceersättning som betalas till av-
talsparterna. 
 

6 § 
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Information om upphandling av enskilt god-
kännande 

Trafiksäkerhetsverket informerar på sin 
webbplats om möjligheten för tjänsteprodu-
center att ingå avtal med Trafiksäkerhetsver-
ket om beviljande av enskilda godkännanden.  
 

7 § 

Anmälan som avtalspart 

En tjänsteproducent som vill ingå ett avtal 
med Trafiksäkerhetsverket om beviljande av 
enskilda godkännanden, nedan sökanden, ska 
lämna Trafiksäkerhetsverket en skriftlig ut-
redning som följer: 

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utredning 
om ägandeförhållandena, om sökandens 
verksamhet bedrivs i bolagsform, 

2) en utredning om tjänsternas omfattning, 
3) uppgift om den planerade platsen och 

lokalen där verksamheten kommer att bedri-
vas, 

4) en uppskattning av den tidpunkt då 
verksamheten inleds, 

5) en utredning om de planerade betjä-
ningstiderna, 

6) en utredning om kvalitetssystemet, 
7) uppgift om den person som svarar för 

beviljandet av enskilda godkännanden, 
8) en utredning om hur sökanden ämnar 

ordna anslutningen till fordonstrafikregistret 
och hur sökanden sörjer för att dataskyddet 
och datasäkerheten är ordnad på behörigt 
sätt,  

9) en utredning om hur tjänsteproducenten 
eller en person i dominerande ställning hos 
en tjänsteproducent vars verksamhet bedrivs 
i bolagsform uppfyller kraven i 9 och 11— 
16 §, 

10) en utredning om hur personalen uppfyl-
ler kraven enligt 9 och 11—16 §, 

11) en utredning om hur lokalerna uppfyl-
ler kraven i 10 §. 
 

8 § 

Avtal om beviljande av enskilda godkännan-
den 

I avtalet ska det överenskommas om 
1) tjänsternas omfattning, 
2) inledandet av verksamheten, 
3) ort och lokaler där enskilda godkännan-

den beviljas, 
4) den utrustning som krävs för verksamhe-

ten,  
5) betjäningstider, 
6) användningen av fordonstrafikregistret, 

registrering av uppgifter om beviljande av 
enskilt godkännande i fordonstrafikregistret 
samt om visandet av att det dataskydd och 
den datasäkerhet som förutsätts av beviljaren 
av enskilt godkännande har ordnats, 

7) det förfarande som ska iakttas vid utta-
get av avgifter för beviljande av enskilt god-
kännande och vid redovisningen av dessa av-
gifter till Trafiksäkerhetsverket, 

8) hur dokument som gäller beviljande av 
enskilda godkännanden ska ges in till Trafik-
säkerhetsverket, 

9) avtalsperioden och upphörande av avta-
let i särskilda situationer under avtalsperio-
den samt avtalsvite, 

10) tillsynen och andra medel genom vilka 
Fordonsförvaltningscentralen kan säkerställa 
att enskilda godkännanden beviljas på behö-
rigt sätt. 
 

9 § 

Villkor som gäller beviljare av enskilt god-
kännande och beviljande av enskilt godkän-

nande 

Beviljare av enskilt godkännande ska vara 
tillförlitliga, sakkunniga och oberoende. 

En beviljare av enskilt godkännande ska ha 
ett kvalitetssystem som åtminstone uppfyller 
kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 
17020:2004 eller en nyare motsvarande stan-
dard. Beviljaren av enskilt godkännande ska 
också ha en ansvarsförsäkring som motsvarar 
uppgifternas omfattning för att ersätta skador 
som uppgifter i anslutning till enskilt god-
kännande eventuellt orsakar fordon. 

Beviljaren av enskilt godkännande ska ha 
1) en för utförandet av uppgiften tillräckligt 

stor och yrkeskunnig personal,  
2) för ändamålet lämpliga lokaler med be-

aktande av tjänsternas omfattning, och  
3) tillräckliga datatrafikförbindelser. 
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Beviljaren av enskilt godkännande ska 
också sörja för att dataskyddet och datasä-
kerheten är ordnat på behörigt sätt.  
 

10 § 

Lokaler 

De lokaler som används för enskilt god-
kännande ska vara sådana att kontrollerna av 
de fordon som ska beviljas enskilt godkän-
nande kan utföras på behörigt sätt inomhus 
oberoende av vädret.  

Enskilt godkännande får utföras utanför lo-
kalerna, om det är oändamålsenligt att för-
flytta fordonen till lokalerna på grund av det 
stora antalet fordon, trafiksäkerheten eller 
miljöomständigheter eller av någon annan 
motsvarande orsak. Om kontrollerna utförs 
utanför lokalerna för beviljaren av enskilt 
godkännande, ska utrymmena uppfylla kra-
ven i 1 mom.  

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om de lokaler som ska användas 
för kontrollerna och under vilka förutsätt-
ningar de kontroller som ingår i enskilt god-
kännande kan utföras utanför lokalerna. 
 

11 § 

Bedömning av tillförlitligheten hos beviljare 
av enskilt godkännande och utförare av en-

skilt godkännande 

På bedömningen av tillförlitligheten hos 
beviljare av enskilt godkännande tillämpas 
det som i lagen om koncession för fordons-
besiktning (    /    ) föreskrivs om bedömning 
av tillförlitligheten hos den som söker kon-
cession för fordonsbesiktning. 

På bedömningen av tillförlitligheten hos ut-
förare av enskilt godkännande tillämpas det 
som i lagen om koncession för fordonsbe-
siktning föreskrivs om besiktares tillförlitlig-
het. 
 

12 § 

Sakkännedom hos beviljare av enskilt god-
kännande 

En beviljare av enskilda godkännanden an-
ses vara sakkunnig om beviljaren för varje 
verksamhetsställe har en behörig person som 
svarar för beviljande av enskilda godkännan-
den. En person godkänns på ansökan som 
person som svarar för beviljandet av enskilda 
godkännanden vid flera verksamhetsställen 
än ett, om han eller hon faktiskt kan svara för 
sina uppgifter. 

Beviljaren av enskilt godkännande ska se 
till att utförarna av enskilt godkännande har 
tillgång till de bestämmelser och föreskrifter 
som behövs vid enskilt godkännande. 
 

13 §  

Krav på grundutbildning för utförare av en-
skilt godkännande 

Av utförare av enskilt godkännande förut-
sätts som grundutbildning minst i yrkeshög-
skola avlagd examen som ingenjör (YH) 
inom teknik och kommunikation, vilken av-
lagts inom utbildningsprogrammet för biltek-
nik eller något annat lämpligt utbildnings-
program. 

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig 
examen på teknikernivå anses uppfylla kra-
vet i 1 mom. 

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare 
föreskrifter om vad som anses som 

1) sådana lämpliga utbildningsprogram 
som avses i 1 mom., 

2) sådana lämpliga examina på teknikerni-
vå som avses i 2 mom. 
 
 

14 §  

Vidareutbildning som behövs för beviljande 
av enskilda godkännanden 

En utförare av enskilt godkännande ska för 
beviljandet av enskilda godkännanden ha den 
vidareutbildning som särskilt behövs för för-
farandet med enskilt godkännande och däri 
ingående fortbildning för upprätthållande av 
yrkesskickligheten. 

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge den 
vidareutbildning som avses i 1 mom. Trafik-
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säkerhetsverket tar emot prov i anslutning till 
vidareutbildningen. 

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet utfärdas närmare bestämmelser om 
den vidareutbildning som behövs och om 
proven i anslutning till utbildningen.  
 

15 §  

Krav på yrkesskicklighet för den som svarar 
för beviljandet av enskilda godkännanden 

Den som svarar för beviljandet av enskilda 
godkännanden ska uppfylla kraven i 13 och 
14 §. Dessutom ska han eller hon ha praktisk 
erfarenhet av godkännandeverksamhet. 
 

16 §  

Bedömning av om en beviljare av enskilt 
godkännande är oberoende 

En beviljare av enskilt godkännande anses 
vara oberoende, om sökanden eller en sökan-
de vars verksamhet bedrivs i bolagsform en 
medlem eller ersättare i dess styrelse eller 
förvaltningsråd, verkställande direktören, en 
bolagsman eller en person i någon annan 
dominerande ställning inte bedriver eller står 
i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat 
beroendeförhållande till den som bedriver 

1) tillverkning, import, handel, planering, 
marknadsföring, reparation eller service som 
gäller fordon eller delar till fordon, 

2) skadegranskning av fordon i anslutning 
till försäkringsverksamhet, eller 

3) tillståndspliktig trafik.  
Sökanden får inte stå i beroendeförhållande 

till organisationer som bildats av dem som 
bedriver verksamhet som avses i 1 mom. 

Som sådant beroendeförhållande som avses 
i 1 och 2 mom. anses inte 

1) att de som bedriver sådan verksamhet 
som avses i nämnda moment hyr eller hyr ut 
lokaler och anordningar som behövs vid en-
skilt godkännande, eller 

2) verksamhet som en i fordonslagen av-
sedd teknisk tjänst eller godkänd sakkunnig.  

Sökanden ska organisera sin verksamhet så 
att det förfarande eller den verksamhet som 
avses i 3 mom. inte inverkar på slutresultatet 
av det enskilda godkännandet. 

 
17 § 

Visande av att de villkor som gäller beviljare 
av enskilt godkännande är uppfyllda 

För att uppfylla kraven på kvalitetssyste-
met enligt den standard som avses i 9 § 2 
mom. ska tjänsteproducenten visa upp ett in-
tyg eller utlåtande som Mätteknikcentralen 
eller någon annan motsvarande inrättning har 
gett om att villkoren är uppfyllda. 

Vid prövningen av om beviljare av enskilt 
godkännande uppfyller övriga krav än de 
som avses i 1 mom. ska det intyg eller utlå-
tande som Mätteknikcentralen eller någon 
annan motsvarande inrättning har gett om 
uppfyllandet av villkoren beaktas. 
 

3 kap. 

Allmänna villkor för beviljande av enskilt 
godkännande 

18 §  

Opartiskhet hos beviljare av enskilt godkän-
nande 

Beviljare av enskilt godkännande ska er-
bjuda tjänster opartiskt åt alla som vill ha så-
dana.  

Beviljandet av enskilda godkännanden ska 
ordnas så att andra omständigheter än be-
dömningen av hur fordonet uppfyller be-
stämmelser och föreskrifter inte kan inverka 
på slutresultatet av godkännandet. 
 

19 §  

Undantag från tillämpningen av förvalt-
ningslagen 

Med avvikelse från bestämmelserna om jäv 
i förvaltningslagen (434/2003) får en bevilja-
re av enskilt godkännande utföra enskilt god-
kännande av ett fordon fast beviljaren av en-
skilt godkännande har kontrollerat att samma 
fordon uppfyller kraven helt eller delvis i 
egenskap av en i fordonslagen avsedd teknisk 
tjänst eller godkänd sakkunnig. 
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20 § 

Förvaring av dokument som gäller enskilda 
godkännanden samt utlämnande av uppgifter 

om dem 

Dokument som gäller beviljande av enskil-
da godkännanden förvaras vid Trafiksäker-
hetsverket. 

Beviljare av enskilda godkännanden ska ge 
in de dokument som avses i 1 mom. till Tra-
fiksäkerhetsverket efter det att de enskilda 
godkännandena har utförts. Trafiksäkerhets-
verket får för verksamheten i fråga trots sek-
retessbestämmelserna lämna ut dessa doku-
ment genom teknisk anslutning till personer 
som utför uppgifter i anslutning till besikt-
ning och registrering av fordon samt till dem 
som bedriver verksamhet för beviljande av 
enskilda godkännanden. 

Om behandlingen av ett ärende som gäller 
beviljande av enskilt godkännande fortfaran-
de pågår när beviljaren av enskilt godkän-
nande upphör med verksamheten, ska bevil-
jaren av enskilt godkännande lämna Trafik-
säkerhetsverket de dokument som samlats i 
ärendet så att de kan sändas tillbaka till den 
som ansökt om enskilt godkännande. 
 

21 §  

Bokföringsmässig uppdelning för beviljare 
av enskilt godkännande 

Beviljare av enskilt godkännande ska göra 
en bokföringsmässig uppdelning mellan en-
skilt godkännande och den övriga verksam-
heten.  
 

4 kap. 

Tillsyn över verksamheten för enskilt 
godkännande 

 
22 § 

Tillsyn 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
beviljandet av enskilda godkännanden samt 
över efterlevnaden av denna lag och de be-

stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Trafiksäkerhetsverket kan vid tillsynen anlita 
Mätteknikcentralen eller någon annan mot-
svarande inrättning.   
 

23 § 

Information 

Beviljare av enskilt godkännande ska trots 
sekretessbestämmelserna lämna Trafiksäker-
hetsverket de uppgifter som behövs för till-
synen över verksamheten för enskilt godkän-
nande inklusive de uppgifter som behövs om 
beviljarens bokföring, ekonomiförvaltning, 
administration och hyrning av lokaler, utföra-
re av enskilt godkännande samt verksamhe-
ten för enskilt godkännande. 

Beviljare av enskilt godkännande ska utan 
dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket så-
dana förändringar i den egna verksamheten 
som kan ha inverkan på beviljandet av en-
skilda godkännanden.  
 

24 §  

Inspektioner i lokalerna 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att utföra in-
spektioner på platser där enskilda godkän-
nanden beviljas. Förhållandena ska vara så-
dana att en inspektion kan utföras på ett än-
damålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske i 
utrymmen som används för permanent boen-
de. 
 

25 §  

Kontroll av fordon 

För att övervaka verksamheten för enskilt 
godkännande får Trafiksäkerhetsverket ge-
nast efter ett enskilt godkännande utföra kon-
troll av fordonet som motsvarar enskilt god-
kännande eller en del av det. För att utföra 
kontrollen får en tjänsteman vid Trafiksäker-
hetsverket stoppa fordonet när det lämnar be-
siktningsstället. Trafiksäkerhetsverket får 
även i övrigt utföra kontroll av ett fordon 
som motsvarar enskilt godkännande eller en 
del av det, om Trafiksäkerhetsverket har an-
ledning att misstänka att ett fordon som be-
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viljats enskilt godkännande är behäftat med 
allvarliga brister som inverkar på trafiksä-
kerheten eller miljön. Kontrollen av fordonet 
får utföras i lokaler tillhörande den beviljare 
av enskilt godkännande som har beviljat for-
donet enskilt godkännande.  

Trafiksäkerhetsverket kontroll ersätter till 
utförda delar det tidigare utförda enskilda 
godkännandet. På kontrollen tillämpas det 
som föreskrivs om enskilt godkännande i 
fordonslagen och med stöd av den. 
 

26 § 

Återkallande av enskilt godkännande 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett en-
skilt godkännande och kräva att fordonet på 
nytt ska genomgå enskilt godkännande, om 
Trafiksäkerhetsverket upptäcker att fordonet 
har godkänts på felaktiga grunder vid det en-
skilda godkännandet. Om det fel eller den 
brist som upptäckts i det enskilda godkän-
nandet är ringa, kan Trafiksäkerhetsverket 
kräva att det fel eller den brist som konstate-
rats hos fordonet avhjälps inom utsatt tid i 
stället för att återkalla det enskilda godkän-
nandet. 

Fordonet är belagt med användningsför-
bund, om den brist eller det fel som Trafik-
säkerhetsverket krävt att ska avhjälpas inte 
avhjälps inom utsatt tid. Ett fordon som är 
belagt med användningsförbud får inte an-
vändas i trafik innan de fel och brister som 
har lett till användningsförbudet har av-
hjälpts. 
 

27 § 

Åtgärder med anledning av brister 

Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal om 
beviljande av enskilda godkännanden, om 
beviljaren av enskilt godkännande 

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 
9—16 §, 

2) vägrar att lämna uppgifter som behövs 
för Fordonsförvaltningscentralens tillsyn 
över verksamheten, 

3) bryter mot det avtal som avses i 4 och 
8 § så att beviljandet av enskilda godkännan-
den på behörigt sätt äventyras, eller 

4) beviljar enskilda godkännanden i strid 
med bestämmelserna om dessa. 

En förutsättning för hävande av ett avtal är 
att Trafiksäkerhetsverket har gett beviljaren 
av enskilt godkännande en anmärkning eller 
skriftlig varning om de förseelser eller för-
summelser som avses i 1 mom. och att detta 
inte har lett till att förseelserna eller försum-
melserna avhjälpts. 
 

28 §  

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysning-
ar och rätt att lämna uppgifter vidare 

Trafiksäkerhetsverket har trots vad som fö-
reskrivs om hemlighållande av uppgifter rätt 
att genom teknisk anslutning få den informa-
tion ur straffregistret som är nödvändig för 
skötseln av centralens uppgifter och att an-
vända informationen i fordonstrafikregistret 
för utredning och övervakning av att de krav 
på tillförlitlighet som föreskrivs för beviljan-
de av enskilda godkännanden är uppfyllda. 
Information om brott kan som grund för 
hävande av avtal utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämnas ut till beviljare av en-
skilt godkännande. 
 

29 § 

Erhållande av uppgifter om misstänkta brott 

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket om ett sådant misstänkt brott som kan 
påverka bedömningen av om en beviljare av 
enskilt godkännande och en utförare av en-
skilt godkännande är tillförlitlig som bevilja-
re av enskilt godkännande eller utförare av 
enskilt godkännande. 
 

30 § 

Tystnadsplikt 

Beviljaren av enskilt godkännande och en 
anställd hos denne får inte för utomstående 
röja sådana uppgifter som de i samband med 
bedömning av tillförlitlighet enligt 11 § fått 
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om brott som har begåtts av en person som 
avses i nämnda paragraf och som Trafiksä-
kerhetsverket med stöd av 28 § har lämnat ut 
till tjänsteproducenten. 
 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

31 § 

Begäran om omprövning och ändringssö-
kande 

I ett beslut som beviljaren av enskilt god-
kännande fattat om enskilt godkännande får 
ändring inte sökas genom besvär. Ompröv-
ning av beslutet får begäras hos Trafiksäker-
hetsverket. Bestämmelser om omprövning 
finns i förvaltningslagen. 

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning eller i ett beslut som verket annars fattat 
med stöd av denna lag får ändring sökas på 
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 
 

32 § 

Handräckning 

Polisen är skyldig att lämna handräckning 
vid tillsynen över att denna lag och de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den iakttas. 
 

33 § 

Hänvisningar till strafflagens straffbestäm-
melser 

Bestämmelser om straff för registeranteck-
ningsbrott finns i 16 kap. 7 § i strafflagen 
(39/1889). Bestämmelser om straff för brott 
mot tystnadsplikten finns i 38 kap. 1 och 2 § 
i strafflagen och i 40 kap. 5 § i strafflagen. 

Bestämmelser om usurpation av tjänste-
mannabefogenhet finns i 16 kap. 9 § i 
strafflagen. 
 

34 § 

Tjänsteansvar 

På dem som svarar för beviljandet av en-
skilda godkännanden och på utförare av en-
skilda godkännanden tillämpas i uppgifter i 
anslutning till enskilt godkännande bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns 
i skadeståndslagen (412/1974). 
 

35 § 

Avgift för enskilt godkännande 

För enskilt godkännande tas för Trafiksä-
kerhetsverket ut en avgift i enlighet med la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 
 

6 kap.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser 

36 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den           20  .  
Genom denna lag upphävs lagen om ord-

nande av enskilt godkännande av fordon 
(227/2009).   
 

37 § 

Övergångsbestämmelser 

Före denna lags ikraftträdande kan Trafik-
säkerhetsverket ingå sådana avtal med tjäns-
teproducenter som avses i 4 och 8 § med 
tjänsteproducenter. 

Även andra åtgärder som krävs för verk-
ställigheten av denna lag än de som avses i 1 
mom. får vidtas före lags ikraftträdande. 

Det vidareutbildningskrav som avses i 14 § 
anses vara uppfyllt inom ett år efter denna 
lags ikraftträdande, om en utförare av enskilt 
godkännande vid denna lags ikraftträdande 
har registreringsbesiktningsrättigheter enligt 
fordonskategorin för det fordon som ska be-
viljas enskilt godkännande. Vidareutbild-
ningskravet anses vara uppfyllt även efter 
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detta, om personen i fråga genomgår fort-
bildning enligt 14 § för upprätthållande av 

yrkesskickligheten.  
 

————— 
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3. 

 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon (228/2009) 1 och  

4 §, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

 
1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om beviljande av en-
skilt godkännande av fordon till dess att la-
gen om ordnande av enskilt godkännande av 
fordon (   /    ) träder i kraft. 
 

4 § 

Beviljare av enskilt godkännande 

Besiktningsställen vilka enligt lagen om 
koncession för fordonsbesiktning (   /    ) och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
är berättigade att utföra registreringsbesikt-
ningar ska utföra sådana enskilda godkän-
nanden som avses i denna lag (beviljare av 
enskilt godkännande). 
 

8 a § 

Återkallande av enskilt godkännande 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett en-
skilt godkännande och kräva att fordonet på 
nytt ska genomgå enskilt godkännande, om 
Trafiksäkerhetsverket upptäcker att fordonet 
har godkänts på felaktiga grunder vid det en-
skilda godkännandet. Om det fel eller den 
brist som upptäckts i det enskilda godkän-
nandet är ringa, kan Trafiksäkerhetsverket 
kräva att det fel eller den brist som konstate-
rats hos fordonet avhjälps inom utsatt tid i 
stället för att återkalla det enskilda godkän-
nandet. 

Fordonet är belagt med användningsför-
bund, om den brist eller det fel som Trafik-
säkerhetsverket krävt att ska avhjälpas inte 
avhjälps inom utsatt tid. Ett fordon som är 
belagt med användningsförbud får inte an-
vändas i trafik innan de fel och brister som 
har lett till användningsförbudet har av-
hjälpts. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
 

————— 
 



 RP 314/2010 rd  
  

 

108

4.  

Lag 

om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

För utvecklingen och övervakning av for-
donssäkerheten, besiktningens stödfunktio-
ner, utveckling och övervakning av besikt-
ningen samt förande av ett register över for-
don tas till staten ut en tillsynsavgift för be-
siktningsverksamheten enligt vad som före-
skrivs i denna lag. 
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) besiktningskoncession en besiktnings-

koncession enligt lagen om koncession för 
fordonsbesiktning (     /20  ),  

2) avgiftsperiod en kalendermånad. 
 

3 § 

Betalningsskyldig 

Innehavarna av besiktningskoncession är 
skyldiga att betala tillsynsavgift för besikt-
ningsverksamheten.  
 

4 §  

Behörig myndighet 

Uttaget av och tillsynen över tillsynsavgif-
ten för besiktningsverksamheten sköts av 
Trafiksäkerhetsverket, som kan utfärda före-
skrifter om betalningsförfarandet och den 

bokföring som hänför sig till påförandet av 
tillsynsavgiften. 
 

2 kap.  

Påförande och uttag av tillsynsavgift för 
besiktningsverksamheten 

5 § 

Beloppet av och grunderna för avgiften 

Avgiften är 2,90 euro för varje besiktning 
och efterkontroll som utförts på besiktnings-
stället under avgiftsperioden och som regi-
strerats i fordonstrafikregistret. 
 

6 §  

Påförande av avgiften 

Efter avgiftsperiodens utgång ska Trafiksä-
kerhetsverket utan dröjsmål påföra den avgift 
som för betalningsperioden ska betalas för 
besiktningar och efterkontroll. Avgiften på-
förs genom att en räkning som grundar sig på 
de uppgifter som registrerats i fordonstrafik-
registret samt andra utredningar skickas ut. 

Om innehavaren av besiktningskoncession 
inte har fått en faktura enligt 1 mom. senast 
den 15 dagen i kalendermånaden efter av-
giftsperioden, ska koncessionshavaren utan 
dröjsmål begära en ny faktura av verket. 
 

7 §  

Betalning av avgiften 

Avgiften för avgiftsperioden ska betalas ef-
ter påförandet av avgiften senast på den för-
fallodag som fastställts i samband med debi-
teringen. Förfallodagen är 21 dagar efter det 
att avgiften har påförts. 
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Om den betalningsskyldige inte har betalat 
avgiften på förfallodagen eller har betalat den 
till ett lägre belopp än vad som fastställts i 
avgiftsbeslutet, ska Trafiksäkerhetsverket 
utan dröjsmål genom betalningsuppmaning 
ålägga den avgiftsskyldige att betala avgif-
ten. 
 

8 §  

Betalning efter förfallodagen 

För avgifter som betalts efter förfallodagen 
ska dröjsmålspåföljder uträknas i enlighet 
med lagen om skattetillägg och försenings-
ränta (1556/1995). 

Om dröjsmålspåföljderna för en debiterad 
avgift inte har betalats i samband med betal-
ningen av avgiften, ska den del av avgiften 
som på grund av dröjsmålspåföljderna fortfa-
rande är obetald och de för denna del uträk-
nade påföljderna tas ut särskilt.  
 

9 §  

Betalningsställen 

I fråga om betalningsställen, betalnings-
kostnader, överföring av avgifter som pen-
ninginrättningar mottagit till Trafiksäker-
hetsverket, ersättningar till penninginrätt-
ningar för dataöverföring och dröjsmålsränta 
på grund av en penninginrättnings försum-
melse att överföra avgifterna tillämpas 7, 12 
och 14 i lagen om skatteuppbörd (609/2005). 
 

3 kap.  

Rättelse, omprövning och ändringssökan-
de 

10 §  

Rättelse till den betalningsskyldiges fördel 

Om den betalningsskyldige på grund av ett 
fel har påförts en för stor avgift, ska avgifts-
beslutet rättas, om saken inte har avgjorts ge-
nom beslut med anledning av besvär. Rättel-
se till den betalningsskyldiges fördel kan gö-
ras inom tre år från ingången av kalendermå-
naden efter den då avgiften påfördes.  

 
11 §  

Rättelse till betalningsmottagarens fördel 

Om den betalningsskyldige, på grund av ett 
räknefel eller ett motsvarande misstag eller 
på grund av att saken till någon del inte har 
utretts, inte har påförts en föreskriven avgift 
eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet 
rättas, om inte saken har avgjorts genom be-
slut med anledning av besvär. Rättelse till be-
talningsmottagarens fördel kan göras inom 
ett år från av kalendermånaden efter den må-
nad då avgiften påfördes eller borde ha på-
förts. 
 

12 §  

Begäran om omprövning 

Omprövning av ett avgiftsbeslut begärs hos 
Trafiksäkerhetsverket. Omprövning av ett 
ärende som gäller påförande av avgiften ska 
begäras inom tre år från ingången av kalen-
dermånaden efter den då avgiften påfördes, 
dock senast 60 dagar efter delfåendet av be-
slutet. 
 

13 §  

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len 

Trafiksäkerhetsverkets beslut med anled-
ning av en begäran om omprövning överkla-
gas i enlighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Rätt att för statens del överklaga 
Trafiksäkerhetsverkets beslut har den direk-
tör vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar 
för administrativa ärenden. 

På överklagande tillämpas även i övrigt 
vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
 

14 §  

Betalning medan ändringssökande pågår 

Avgiften ska oberoende av besvär anförts 
betalas inom utsatt tid, om inte förvaltnings-
domstolen beslutar något annat. 
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15 §  

Sökande av ändring hos högsta förvaltnings-
domstolen 

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd. 

Besvären ska anföras inom 30 dagar från 
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden in-
lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. 
Besvärsrätt för statens del har den direktör 
vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för 
administrativa ärenden. 
 

16 §  

Ränta på belopp som återbetalas 

Om en avgift återbetalas på grund av rättel-
se av debiteringen eller överklagande, betalas 
på det återbetalade beloppet återbäringsränta 
enligt 4 kap. i lagen om beskattningsförfa-
rande (1558/1995) från förfallodagen till 
återbetalningsdagen. 

 
4 kap.  

Särskilda bestämmelser 

17 §  

Informationsskyldighet 

Den avgiftsskyldige ska på begäran för 
Trafiksäkerhetsverket eller en av verket för-
ordnad sakkunnig och ojävig person för 
granskning visa sitt bokföringsmaterial och 
övriga för påförandet av avgifter och över-
vakningen av betalning nödvändiga uppgifter 
i begärd form. 
 

18 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den         20   . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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5.  

Lag 

om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2202) 3 § 27 punkten samt 59 och 94 §, av dem 3 § 27 punkten 

sådan den lyder i lag 226/2009 och 94 § sådan den lyder i lag 276/2010, samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 226/2009, en ny 28 punkt som följer: 

 
3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) slutlig avregistrering att ett fordon som 
registrerats första gången slutligt tas ur trafik 
i Finland och att uppgift om detta antecknas i 
registret, 

28) efterkontroll kontroll som ska utföras 
inom en månad efter den första besiktningen 
i fråga om ett fordon som underkänts i be-
siktningen. 
 

59 § 

Besiktningsförrättare 

Bestämmelser om besiktningsförrättare 
finns i lagen om koncession för fordonsbe-
siktning (    /     ). 

Efterbesiktning som ska utföras efter peri-
odisk besiktning och kontrollbesiktning får 
utföras på vilket besiktningsställe som helst 
som avses i lagen om koncession för for-

donsbesiktning och som enligt besiktnings-
koncessionen har rätt att besikta fordonet i 
fråga. Efterbesiktning som ska utföras efter 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktning utförs på samma besiktningsställe 
som har underkänt fordonet vid besiktningen.  
 

94 § 

Anteckning av uppgifter och anmälan av 
uppgifter till registret 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om hur uppgifter om körför-
bud och besiktning i övrigt, om godkännande 
som museifordon och återtagande av god-
kännandet samt om tekniska vägkontroller 
ska anmälas till fordonstrafikregistret och om 
anteckning av dessa uppgifter i registret och 
om anteckning av dessa i intyg över registre-
ring av fordon. I fråga om uppgifter som ska 
införas i registret föreskrivs särskilt. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den             20   . 

 
————— 
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6. 

Lag 

om ändring 8 § i lagen om offentlig upphandling 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 8 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 
fogas till 8 § 1 mom. en ny 9 punkt som följer: 
 

8 § 

Undantag från tillämpningsområdet i fråga 
om tjänsteupphandling 

 
Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-

handlingar som gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) anskaffning av utsläppsenheter enligt 
Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(FördrS 12/2005 och 13/2005),  

8) upphandling av flygtrafiktjänster som 
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 
2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till 
flyglinjer inom gemenskapen, eller 

9) upphandling av tjänster som gäller bevil-
jare av enskilt godkännande enligt lagen om 
ordnande av enskilt godkännande av fordon (     
/      ).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den          20   . 

————— 
 

Helsingfors den 10 december 2010 

Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

Trafikminister Anu Vehviläinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

3. 

Lag  

om ändring av lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon (228/2009) 1 och  

4 §, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om beviljande av en-
skilt godkännande av fordon till dess att lagen 
om ordnande av enskilt godkännande av for-
don (227/2009) träder i kraft. 
 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om beviljande av en-
skilt godkännande av fordon till dess att la-
gen om ordnande av enskilt godkännande av 
fordon (   /    ) träder i kraft. 
 

 
4 § 

Beviljare av enskilt godkännande 

Besiktningsställen som enligt lagen om 
koncession för fordonsbesiktning 
(1099/1998) och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den är berättigade att utföra regi-
streringsbesiktningar ska utföra sådana en-
skilda godkännanden som avses i denna lag 
(beviljare av enskilt godkännande). 
 

4 § 

Beviljare av enskilt godkännande 

Besiktningsställen vilka enligt lagen om 
koncession för fordonsbesiktning (   /    ) och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
är berättigade att utföra registreringsbesikt-
ningar ska utföra sådana enskilda godkän-
nanden som avses i denna lag (beviljare av 
enskilt godkännande). 
 

 
 8 a § 

Återkallande av enskilt godkännande 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett en-
skilt godkännande och kräva att fordonet på 
nytt ska genomgå enskilt godkännande, om 
Trafiksäkerhetsverket upptäcker att fordonet 
har godkänts på felaktiga grunder vid det en-
skilda godkännandet. Om det fel eller den 
brist som upptäckts i det enskilda godkän-
nandet är ringa, kan Trafiksäkerhetsverket 
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kräva att det fel eller den brist som konstate-
rats hos fordonet avhjälps inom utsatt tid i 
stället för att återkalla det enskilda godkän-
nandet. 

Fordonet är belagt med användningsför-
bund, om den brist eller det fel som Trafiksä-
kerhetsverket krävt att ska avhjälpas inte av-
hjälps inom utsatt tid. Ett fordon som är be-
lagt med användningsförbud får inte använ-
das i trafik innan de fel och brister som har 
lett till användningsförbudet har avhjälpts. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
————— 
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5.  

Lag 

om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2202) 3 § 27 punkten samt 59 och 94 §, av dem 3 § 27 punkten 

sådan den lyder i lag 226/2009 och 94 § sådan den lyder i lag 276/2010, samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 226/2009, en ny 28 punkt som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) slutlig avregistrering att ett fordon som 
registrerats första gången slutligt tas ur trafik 
i Finland och att uppgift om detta antecknas i 
registret. 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) slutlig avregistrering att ett fordon som 
registrerats första gången slutligt tas ur trafik 
i Finland och att uppgift om detta antecknas i 
registret, 

28) efterkontroll kontroll som ska utföras 
inom en månad efter den första besiktningen 
i fråga om ett fordon som underkänts i be-
siktningen. 
 

 
59 §  

Besiktningsförrättare 

Bestämmelser om besiktningsförrättare 
finns i lagen om koncession för fordonsbe-
siktning (1099/1998) 
 

59 § 

Besiktningsförrättare 

Bestämmelser om besiktningsförrättare 
finns i lagen om koncession för fordonsbe-
siktning (    /     ). 

Efterbesiktning som ska utföras efter peri-
odisk besiktning och kontrollbesiktning får 
utföras på vilket besiktningsställe som helst 
som avses i lagen om koncession för for-
donsbesiktning och som enligt besiktnings-
koncessionen har rätt att besikta fordonet i 
fråga. Efterbesiktning som ska utföras efter 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktning utförs på samma besiktningsställe 
som har underkänt fordonet vid besiktningen. 
 

 
94 § 

Anmälan av uppgifter till registret 

94 § 

Anteckning av uppgifter och anmälan av 



 RP 314/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

116

 
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

bestämmelser om anmälan om körförbud och 
annan periodisk besiktning och kontrollbe-
siktning, om godkännande som museifordon 
och återtagande av godkännandet samt om 
tekniska vägkontroller till ett register och om 
anteckning av dessa i intyg över registrering 
av fordon. I fråga om uppgifter som ska infö-
ras i registret bestäms särskilt. 
 

uppgifter till registret 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om hur uppgifter om körför-
bud och besiktning i övrigt, om godkännande 
som museifordon och återtagande av god-
kännandet samt om tekniska vägkontroller 
ska anmälas till fordonstrafikregistret och 
om anteckning av dessa uppgifter i registret 
och om anteckning av dessa i intyg över regi-
strering av fordon. I fråga om uppgifter som 
ska införas i registret föreskrivs särskilt. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den             20   . 
————— 
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6. 

Lag 

om ändring 8 § i lagen om offentlig upphandling 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 8 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 
fogas till 8 § 1 mom. en ny 9 punkt som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Undantag från tillämpningsområdet i fråga 
om tjänsteupphandling 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupphand-
lingar som gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) anskaffning av utsläppsenheter enligt 
Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(FördrS 12/2005 och 13/2005), eller 

8) upphandling av flygtrafiktjänster som 
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 
2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till 
flyglinjer inom gemenskapen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Undantag från tillämpningsområdet i fråga 
om tjänsteupphandling 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-
handlingar som gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) anskaffning av utsläppsenheter enligt 
Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(FördrS 12/2005 och 13/2005),  

8) upphandling av flygtrafiktjänster som 
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 
2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till 
flyglinjer inom gemenskapen, eller 

9) upphandling av tjänster som gäller be-
viljare av enskilt godkännande enligt lagen 
om ordnande av enskilt godkännande av for-
don (     /      ).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den          20   . 
 

————— 
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