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  Vägverkets författningssamling 

 
 
 
 Vägverkets föreskrifter  
 om CE-märkt terrängskoter; 
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Utkom från trycket 
den 29 april 2003 

 
beslutade den 17 mars 2003. 
 
Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap. 11 § 
fordonsförordningen (2002:925) följande. 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
1 §  Dessa föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser 
om fordons beskaffenhet och utrustning enligt 
fordonsförordningen (2002:925). 
  Föreskrifterna skall tillämpas på   

1. terrängskoter som uppfyller kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktivet 98/37/EG 
av den 22 juni 1998 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (se 
2 kap. 2 §) och som är försedd med CE-märke enligt 
samma direktiv, och 

2. terrängskoter som tagits i bruk den 1 januari 2001 
eller senare. 

 
2 §  De beteckningar som används i föreskrifterna har den 
betydelse som anges i lagen (2001:559) om 
vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om 
vägtrafikdefinitioner, fordonslagen (2002:574) och 
fordonsförordningen (2002:925), om inte något annat anges. 
 
3 §  Vid tillämpning av krav enligt EG-direktiv eller ECE-
reglemente på nya fordon, skall den senaste gällande 
versionen av direktivet eller reglementet användas. 
 Vid tillämpning av krav enligt EG-direktiv eller ECE-
reglemente på fordon som tagits i bruk, skall den version av 

                                                                     
1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, 
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 
31998L0048). 
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direktivet eller reglementet användas som var gällande då 
fordonet togs i bruk första gången, om inte något annat anges. 
4 §  Med begreppen tas i bruk och tagits i bruk avses den 
tidpunkt då fordonet första gången börjar eller börjat 
användas för sitt ändamål. 
 
2 kap. EG-direktiv 
 
1 §  Direktiv enligt 2 § gäller i fråga om fordons beskaffenhet 
och utrustning i den utsträckning som föreskrivs i 3 kap. 
Hänvisningen till grunddirektiv innefattar även de 
ändringsdirektiv som anges i respektive paragraf i detta kapitel. 
 
2 §  Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/37/EG av 
den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om maskiner (EGT L207, 23.07.1998, s. 1 – 46, 
Celex 31998L0037). 
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/79/EG av den 
27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik (EGT L 331, 07.12.1998, s. 1 – 7, Celex 
31998L0079). 
 
3 kap. Beskaffenhet och utrustning 
 
1 §  Terrängskoter som tagits i bruk den 1 januari 2001 eller 
senare skall uppfylla kraven i 98/37/EG (se 2 kap. 2 §) och 
vara försedd med CE-märke enligt samma direktiv. 
 
2 §  Terrängskoter skall ha fullt läsbar och varaktig 
identifieringsmärkning. Identifieringsmärkningen skall bestå 
av tillverkarens namn och adress, serie- eller typbeteckning, 
tillverkningsår samt serienummer. 
 
3 §  Terrängskoter skall ha hjul, band eller medar. 
 
4 §  Terrängskoter skall ha färdbroms som kan minska farten 
på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt. 
 
5 §  Terrängskoter skall vid färd under mörker ha 

1. lykta baktill som avger rött ljus bakåt, 
2. halvljustrålkastare framtill som avger vitt eller gult 

ljus och som kan belysa terrängen framför fordonet 
utan att blända mötande, 

3. om fordonet har en konstruktiv hastighet över 40 
km/h, helljusstrålkastare framtill som avger vitt eller 
gult ljus och som kan belysa en lång sträcka av 
terrängen framför fordonet, och  
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4. två reflexanordningar baktill som vid belysning 
återkastar rött ljus bakåt. 

6 §  Terrängskoter får inte ha lykta eller strålkastare som kan 
visa eller avge rött ljus framåt eller anordningar som vid 
belysning kan återkasta rött ljus framåt. 
 Terrängskoter får inte heller ha lykta eller strålkastare som 
kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordningar som vid 
belysning kan återkasta vitt ljus bakåt. 
 Kraven i andra stycket gäller inte registreringsskylt, 
skyltlykta, backningsstrålkastare eller annan strålkastare som 
används när fordonet brukas som arbetsredskap eller 
liknande. 
 
7 §  Kraven i 6 § första stycket samt 3 kap. 76 § 
trafikförordningen (1998:1276) om att fordon under färd på 
väg inte får visa annat än vitt eller gult ljus framåt anses 
uppfyllda om det inte finns någon annan än vit eller gul 
ljusstråle synlig inom zon 1 i ett mot fordonets längdaxel 
vinkelrätt plan 25 m framför fordonet (se figur 1). 
 Kraven i 6 § andra stycket anses uppfyllda om det inte 
finns någon vit ljusstråle synlig inom zon 2 i ett mot fordonets 
längdaxel vinkelrätt plan 25 m framför fordonet (se figur 2). 
 Zon 1 och 2 begränsas i höjdled av två horisontella plan 
vilka är belägna 1 000 respektive 2 200 mm över plan och 
horisontell mark. 
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8 §  Terrängskoter får inte vara utrustad med larmanordning. 
 
_______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2003. 
 
 
INGEMAR SKOGÖ 
 
    Per Wenner 


