
23 § När en bil försedd med bränslesystem för gas inställs till kontrollbesiktning, ska bilens 

bränsletankar för gas vara fylld med tillräcklig mängd så att bilen kan köras på gas.  

Vidare ska alla bränsletankar vara frilagda så den kontroll som beskrivs i bilaga 1 till dessa 

föreskrifter kan genomföras. Om inte bränsletankarna är frilagda, får istället ett intyg godtas som 

inte är äldre än 15 månader, utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd 

representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller 

kontroll av bränslesystem för gas.  

Istället för kontroll av bränslesystem som beskrivs i bilaga 1 till dessa föreskrifter får ett intyg 

godtas som inte är äldre än 15 månader, utfärdat av fordonstillverkaren eller av denne godkänd 

representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller 

kontroll av bränslesystem för gas.  

 

 

 

Metod Okulärkontroll av tank, ledningar, pump, filter m.m. i bränslesystem.

  

 

Täthetskontroll, med läcksökningsspray ska utföras på bilar med bränslesystem 

för metangas (biogas och naturgas) som drivmedel. Förutsättningen för kontroll 

(tillräckligt tryck) är att motorn kan köras i läge ”gasdrift”.  

 

 

(B)Intyg, som visar att en kontroll avseende skador och fastsättning och täthet 

på tank och övriga bränslesystemet på fordon med bränslesystem för metangas 

(biogas och naturgas) som drivmedel, genomförts, får godtas. Intyget ska vara 

utfärdat av fordonstillverkaren eller av denne godkänd representant, eller av 

företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll 

av bränslesystem för gas. Intyget får vara högst 15 månader gammalt. Av intyget 

ska tydligt framgå: 

1. vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med 

namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen, 

2. information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras,  

3. datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande. 

4. Resultat av visuell kontroll 

5. Resultat av funktionskontroll 

6. Resultat av läckagetest med läcksökningsspray 

 


