
Tullverkets författningssamling i elektronisk form 
 
 

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i 

återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.  

 

TFS 2006:10 

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) 

ändringar införda t.o.m. TFS 2016:5 

som utkom från trycket den 21 april 2016  

 

Åberopade bemyndiganden 
 
TFS 2006:10; 30 § tullförordningen (2000:1306) och efter samråd med 

Vägverket 

TFS 2016:5; 3 kap. 21 § tullförordningen (2016:287) 

 

 

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

om godkännande av vägfordon och containrar 

enligt TIR-konventionen 

Tekniska villkor för vägfordon och containrar 
 

1 §  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. 
(TFS 2016:5).  
 

2 §  En tältduk får vara försedd med snörhål som, mätt parallellt med 

förseglingslinan, är högst 15 mm större än tjockleken på de ringar i vilka 

linan löper. 

 

3 §  En förseglingslina får inte vara mer än en halv meter längre än vad som 

behövs för förseglingen. 

 

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 lastutrymmets 



insida.  
(TFS 2016:5). 
 

Förfarande vid godkännande av vägfordon och containrar 
 

Gemensamma bestämmelser 

 

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. 
(TFS 2016:5). 
 

Särskilda bestämmelser om vägfordon 

 

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

villkoren enligt bilaga 2 till TIR-konventionen, ska till anmälan bifogas fyra 

fotografier av fordonet. Bilderna ska vara så tydliga att detaljer 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. 
(TFS 2016:5). 
 

Allmänna råd 
Fotografierna bör vara i format 13 x 18 cm och visa fordonet i det skick det har vid 

besiktningstillfället. Två fotografier bör avbilda fordonet snett framifrån och två diagonalt 

bakifrån. Fordonet bör vara fotograferat på sådant avstånd att det lagom inryms på 

fotografierna. 

 

 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

TFS 2006:10 

Denna författning träder i kraft den 15 augusti 2006. 

TFS 2016:5 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016.  

 

 


