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Fordonstillverkare, intyg om totalvikt
Tack för brevet.
Den fråga Ni tar upp i Er skrivelse är för närvarande föremål för utredning i ett
projekt även hos oss.
Enligt våra nu gällande föreskrifter är det tillverkaren av fordonet som intygar vilken
totalvikt fordonet är byggt för. Någon närmare precisering av begreppet tillverkare
har vi inte. I de fall ett fordon har ändrats så att det är uppenbart att den totalvikt som
ursprungligen fastsällts inte längre är aktuell, medger vi att besiktningsorgan får
besluta om en sänkning av totalvikten till ett lägre värde.
I vårt projektet som syftar till att ta fram ett förslag till nya föreskrifter för bl.a.
registreringsbesiktning har begreppet "fordonstillverkare" diskuterats. Vi har fastnat
for följande förslag till definition: "Den som gentemot Vägverket tar ansvar för att
den slutprodukt som inställs till förrättningen är tillverkad i enlighet med den
dokumentation som lämnas ". I en tillverkning av fordon i flera led bör det då enligt
vår mening bli sluttillverkaren som tillika är fordonstillverkaren.
Vårt förslag och synsätt utgår här från begreppet "tillverkare" i EU:s ramdirektiv
70/156/EEG. "Den som gentemot myndigheten tar ansvar för det färdigbyggda
fordonet, är normalt att betrakta som tillverkare".
Vår avsikt är också att i mindre omfattning än tidigare godta enbart intyg. En
fordonstillverkare måste i alla lägen kunna presentera provningsunderlag till de
uppgifter som lämnas. Endast i de fall en tillverkare av oss bedömts ha sådana
kvalifikationer och ett godtagbart uppföljningssystem kommer vi att acceptera intyg i
stället för underlag.
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