
Opus Bilprovning AB, Box 118, 162 12 Vällingby  |  Tel: 0775-500 300  |  Fax: 0775-500 301  |  Org.nr. 556865-1342  

www.opusbilprovning.se  

 

INFORMATION TILL 
GASINTYGSUTFÄRDARE 

Information om nya krav för kontroll och godtagbara intyg av 
gasdrivna fordon i samband med verifiering. 
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I N F O R M A T I O N   

 

Efter ikraftträdande av föreskriften TSFS 2017:54 ”Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om kontrollbesiktning” har branschorganisationen 

”Fordonsbesiktningsbranschen” fört diskussioner med Transportstyrelsen och Swedac om 

tolkningen av föreskriften. För att vi fortsatt ska behålla vår ackreditering krävs att vi ställer 

hårdare krav på intygsutfärdare. Detta regleras utöver föreskriften även i Svensk Standard · 

SS-EN ISO/IEC 17020:2012 ”Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom 

olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)”. 

Då gasintyg ersätter en lagstadgad kontroll måste besiktningsföretagen säkerställa att 
gasintyget är äkta och att den som upprättat gasintyget följer fordonstillverkarens 

instruktioner gällande kontroll av skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga 
bränslesystemet på bilar med bränslesystem för metangas. 

I N T Y G S U T F Ä R D A R E  
 
Bil Sweden har förmedlat information till besiktningsföretagen om auktoriserade verkstäder 
som är godkända av fordonstillverkarna att utfärda godtagbara gasintyg. Dessa verkstäder 
sammanställs på en särskild lista. Besiktningsföretagen kommer att börja använda listan 
successivt.  
Företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar får enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning utfärda godtagbara gasintyg men idag 
finns inga sådana kontrollerade och godkända företag. Med successiv start från 2019-06-01 
inför besiktningsföretagen krav på att gasintyg från företag med verksamhet inom reparation 
eller kontroll av metangasdrivna bilar endast godtas om företaget kontrollerats och bedömts 
som ett godkänt företag. 

V E R I F I E R I N G S P R O C E S S  
För att företag med verksamhet inom reparation eller kontroll ska kunna föras upp på en 
lista över godkända företag krävs att lokal representant från ett besiktningsföretag gör ett 
besök hos sådant företag. Det ska då säkerställas att företaget har nödvändig kompetens och 
rutiner för kontroll av metangasdrivna bilar. 
Detta görs genom att representant från ett besiktningsföretag granskar dokumentation om 
genomförd utbildning samt att företaget kan uppvisa att man har tillgång till fordonsspecifika 
instruktioner gällande kontroll och bedömning av bränslesystem för metangas samt har 
dokumenterade rutiner för hur kontrollerna ska utföras. Det ska även kontrolleras att 
företagets gasintyg tydligt uppfyller de krav som ställs i TSFS 2017:54.  
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Om företaget uppvisat godtagbar dokumentation på genomförd utbildning, visat att man 
har tillgång till fordonsspecifika instruktioner gällande kontroll och bedömning av gastankar 
samt visat att gasintyget uppfyller Transporstyrelsen krav på gasintyg ska företaget anses 
som en godkänd utfärdare av godtagbart gasintyg och föras upp på listan över godkända 
företag med verksamhet inom reparation eller kontroll. 

H A N T E R I N G  A V  I N F O R M A T I O N  

Alla uppgifter som aktören lämnar eller uppvisas under och efter verifieringen 
hanteras internt hos Opus Bilprovning och publiceras inte offentligt utan 
överenskommelse med aktören. 
I de fall aktören verifierats och dennes intyg kan accepteras införs aktörens namn och 
efter behov kompletterande uppgifter såsom av aktören namngivna personer och 
kompetensens omfattning i en lista som är tillgänglig för Opus Bilprovnings 
besiktningstekniker. 
Uppgifterna meddelas även övriga besiktningsorgan inom branschorganisationen för 
att snabba på verifieringsprocessen, öka likformigheten samt minimera tidsåtgången 
för aktören. 

 
Aktören bör snarast meddela Opus Bilprovning om förändringar som påverkar 
aktörens intygsutfärdande och vår möjlighet att godta dessa. Exempel kan vara namn 
på ansvarig eller fler/färre märken/utförande eller ändrar sin utformning av intyget. 

K O N T A K T  O P U S  B I L P R O V N I N G   
 
Kontakta i första hand er lokala Opusstation för snabbast och personlig hantering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som alternativ kan Opus Bilprovnings kundtjänst alltid hjälpa till och nås på: 
Telefon: 0775 – 500 300 
E-post: kundtjanst@opusbilprovning.se 
Webb: www.opusbilprovning.se 

 

 
 

Plats för kontaktuppgifter 
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