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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om godkännande av vägfordon och containrar enligt
TIR-konventionen1;

TFS 2006:10
Utkom från trycket
den 10 juli 2006

beslutade den 4 juli 2006.
Med stöd av 30 § tullförordningen (2000:1306) och efter samråd med
Vägverket föreskriver2 Tullverket följande.
Tekniska villkor för vägfordon och containrar
1 § Av 30 § tullförordningen (2000:1306) framgår att frågor om godkännande av fordon eller containrar, enligt 1975 års TIR-konvention samt
tillhörande bilagor (TIR-konventionen), prövas av AB Svensk Bilprovning.
De tekniska villkoren för godkännande av vägfordon och containrar
finns i artiklarna 12 och 13 i TIR-konventionen samt i dess bilaga 2 och
bilaga 7.
TIR-konventionen finns publicerad i engelsk version i Tullverkets tillkännagivande (TFS 2002:12) av 1975 års TIR-konvention samt tillhörande bilagor3. I tillkännagivandet finns även en svensk översättning av
konventionen.
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 skall vara fastsatt med
minst två nitar som vid montering kräver mothåll. Mellan nitarna skall
finnas en maskinsydd söm som går minst 10 mm ut på tältduken på båda
sidor av remmen. Remmens fastsättning skall kunna kontrolleras från lastutrymmets insida.
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Tas in i ändringsblad till TFH III:3.
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Senare ändringar i konventionen har tillkännagetts genom TFS 2003:20, TFS 2004:34
och TFS 2005:31.
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5 § Den som vill ha ett godkännande enligt TIR-konventionen av ett vägfordon eller en container skall anmäla vägfordonet eller containern till
TIR-besiktning hos AB Svensk Bilprovning.
Särskilda bestämmelser om vägfordon

6 § Om en anmälan enligt 5 § avser ett vägfordon, som uppfyller de tekniska villkoren enligt bilaga 2 till TIR-konventionen, skall till anmälan
bifogas fyra fotografier av fordonet. Bilderna skall vara så tydliga att
detaljer som är av betydelse för godkännandet klart framgår.
Förrättningsmannen skall på baksidan av varje fotografi bestyrka att
fotografiet föreställer det fordon som godkännandet avser. Två av de bestyrkta fotografierna skall bifogas det godkännandebevis som utfärdas
enligt bilaga 3 till TIR-konventionen.
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.

Denna författning träder i kraft den 15 augusti 2006.
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