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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2006:10) om godkännande av vägfordon och  

containrar enligt TIR-konventionen; 
 

beslutade den 7 april 2016. 

 

Tullverket föreskriver
1
 med stöd av 3 kap. 21 § tullförordningen 

(2016:287) ifråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 

2006:10) om godkännande av vägfordon och containrar enligt TIR-

konventionen 

dels att i 4–6 §§ ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”. 

dels att 1 § ska ha följande lydelse, 

 

1 §
2
  De tekniska villkoren för godkännande av vägfordon och containrar 

finns i artiklarna 12 och 13 i 1975 års TIR-konvention samt i dess bilaga 2 

och bilaga 7.  

 

4 §  En rem för öppning vid lastning och lossning ska vara fastsatt med 

minst två nitar som vid montering kräver mothåll. Mellan nitarna ska 

finnas en maskinsydd söm som går minst 10 mm ut på tältduken på båda 

sidor av remmen. Remmens fastsättning ska kunna kontrolleras från last-

utrymmets insida.  

 

5 §  Den som vill ha ett godkännande enligt TIR-konventionen av ett väg-

fordon eller en container ska anmäla vägfordonet eller containern till TIR-

besiktning hos AB Svensk Bilprovning. 

 

6 §  Om en anmälan enligt 5 § avser ett vägfordon, som uppfyller de tek-

niska villkoren enligt bilaga 2 till TIR-konventionen, ska till anmälan 

bifogas fyra fotografier av fordonet. Bilderna ska vara så tydliga att detal-

jer som är av betydelse för godkännandet klart framgår.  

Förrättningsmannen ska på baksidan av varje fotografi bestyrka att 

fotografiet föreställer det fordon som godkännandet avser. Två av de be-

styrkta fotografierna ska bifogas det godkännandebevis som utfärdas 

enligt bilaga 3 till TIR-konventionen. 

  

 
1
 Dnr STY 2016-295. 

2
 Ändringen innebär att första och tredje styckena upphävs. 

TFS 2016:5 

 
Utkom från trycket  

den 21 april 2016 



TFS 2016:5 
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Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON  

 

Linda Lindström 

(Rättsavdelningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


