
lSj Bilprovningen
Din trafiksakerhet sedan 1963

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

Sid.1(1)

Ackted. 1114130
Konlroll

- ISO/IEC 17020(A)

Reg.nummer: KMY834

Fordon: SAAB 9-3 SE 5D 2.0T M1, M1

Vagmatarstallning: 438997

Chassinr: YS3DE55T5X2083564

Datum: 2017-06-29 kl.15:03

Station: Vasteras-Tunbytorp

Protokoll nr: 0523-B-KMY834-170629-1503

Foregaende besiktning: 0523 2016-04-05

Brister pa fordonet

1. Avgassystem, (EG: 6.1.2), lackage, avgasmatning inte utfdrd.

2. Fardbroms hjulbroms, (EG: 1.1), bromsverkan pulserande.

3. Fardbroms bromsskiva, (EG: 1.1.14), bak, bada sidor, skadad.

4. Stralkastare halvljus, (EG: 4.1), vanster, urfunktion (en).

5. Krangningshammare, (EG: 5.3.1), fram hoger stag, brusten.

6. Motor, (EG: 6.1.8,8.4.1), oljelackage.

7. Stankskarm, (EG: 6.2.10), fram vanster, vassa kanter.

Bromsvarden

Vanster fram: 2,1

Vanster bak: 1,2

Hoger fram:

Hoger bak:

2,0

1,0

Besiktningsresultat

Fordonet har underkants vid kontrollbesiktning, utfors inte ny kontroll senast 2017-07-31 intrader korforbud.
Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad far utforas fram till 2017-08-29, darefter
galler fullstandig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

For mer information, se protokollets baksida.

r BILPROVNINGEN
Tunbytorp Vasteras I

Drop-in efterkontroll
Mandag-Fredag 07.00-15.30

Vantetid kan variera. •
Anmal dig ikodatom. Medtag protokollet.

Fordonet har besiktats av: Robin (ROOBE)
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2009/40/EG. Tack for att du valde att besikta hos Bilprovningen!

AB Svensk Bilprovning
Stockholm

Org.nr: 556089-5814
Telefon: 0771-600 600
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Bra att karma till

Kontrollbesiktning
Vi kontrollerar ditt fordon med hansyn till trafiksakerhet och miljo
Fordonets skick, skotsel och bruk ar enligt lag alltid agarens ansvar. Vid kontrollbesiktningen sakerstaller vi att fordonet uppfyller
Transportstyrelsens foreskrifter. Kontrollen ar generell och utformad for att fdrsamringar orsakade av alder och anvandning ska
kunna upptackas innan de medfor fara i trafik. Folj garna med under besiktningen och lar dig mer om ditt fordon och om de eventuella
fel och brister som din besiktningstekniker upptacker. En godkand kontrollbesiktning innebar inte att fordonet i alia avseenden ar i
fullgott eller fdreskrivet skick. Om du ar tveksam till besiktningsresultatet kan det pa din begaran omprdvas i direkt anslutning till
besiktningen. Protokollet ar inte avsett som underlag for vardering av fordonets skick och kondition vid till exempel kop eller fdrsalj-
ning. For det andamalet rekommenderas Bilprovningens Bildiagnos, som ar en mer omfattande kontroll.

Besiktningresultat
Fordonet har underkants - efterkontroll maste utforas
Om ditt fordon har underkants med krav pa efterkontroll innebar det att anmarkningarna ar av sadan karaktar att fordonet maste
uppvisas pa nytt for att sakerstalla att felen atgardats. Du bdr darfor atgarda felen snarast och darefter lata oss gdra en efterkontroll.
Fordonet far inte anvandas mer an nddvandigt innan dess. Efterkontrollen maste ske senast det datum som angivits i rutan for
besiktningsresultatet, normalt inom en manad, annars intrader korforbud och en ny kontrollbesiktning maste utforas. I de fall ett
fordon underkanns for tredje gangen i rad, har du bara en vecka pa dig att atgarda felen. Vid ett sadant underkannande far fordonet
endast koras kortast lampliga vag till verkstad for reparation, eller till bilprovningsfdretag for besiktning.

Fordonet har underkants utan krav pa efterkontroll
Om ditt fordon har underkants utan krav pa efterkontroll innebar det att fordonet inte behover visas upp pa nytt. Dock bdr du atgarda
felen snarast. Skulle felet kvarsta vid en eventuell poliskontroll, kommer fordonet att fdrelaggas om en ny kontrollbesiktning. Samma
sak galler om felet kvarstar vid nasta ordinarie kontrollbesiktning.

Fordonet har belagts med korforbud
Om fordonet far korforbud ar felen sa allvarliga att fordonet maste flyttas fran besiktningsstationen med hjalp av bargningsbil. OBS!
Det galler inte slap-/husvagn om kdrfdrbudet avser bromssystemet, som endast far bogseras olastad i max 30 km/h till verkstad.
Kdrfdrbudet galler till dess en ny besiktning utfdrts. Efter reparation far fordonet kdras kortast, lampliga vag till en besiktningsstation.
Korforbud kan overklagas hos Transportstyrelsen.

Forelaggande om registreringsbesiktning
Om ditt fordon inte har kunnat identifieras, eller ar andrat jamfdrt med tidigare godkant utforande, fdrelaggs det om registrerings
besiktning. Den maste ske inom en manad, i annat fall intrader korforbud. Ett forelaggande om registreringsbesiktning kan inte
overklagas hos Transportstyrelsen.

Underkannande vid efterkontroll

Viden efterkontroll begransas kontrollen framst till tidigare anmarkningar. Upptacker besiktningsteknikern nya allvarliga fel som
hartillkommit sedan fdregaende besikning, eller fdljdfel fran reparation, underkanns fordonet pa nytt med krav pa efterkontroll.

Bra att veta - notering
Notering av begynnande fel, sker nar bristens omfattning annu inte innebar anmarkning, men kan vara bra att kanna till och atgarda
i god tid. Har informeras aven om vissa miljdrelaterade OBD-felkoder som inte ska medfdra anmarkning.

Registreringsbesiktning
Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker for att faststalla fordonets tekniska identitet,
kontrollera att det uppfyller fdreskrivna krav i fraga om beskaffenhet och utrustning, samt faststalla de uppgifter som ska foras in i
vagtrafikregistret. En registreringsbesiktning kan inte tillgodoraknas som kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgatt ursprungskontroll
En ursprungskontroll gdrs med stod av de handlingar som bifogas ansokan, men vid en registreringsbesiktning kontrolleras fordonet
fysiskt. Det betyder att ett godkannande vid ursprungskontroll inte garanterar att fordonet kommer att godkannas vid registrerings
besiktning eller provning for enskilt godkannande.

Ett importerat fordon, som aven behover kontrollbesiktas, kan endast fa det efter att registreringsbesiktningen ar godkand och fordo
net tilldelats ett permanent svenskt registreringsbevis. Ett importerat fordon som har godkants vid en trafiksakerhetsprovning i ett
EU-/EES-land kan tillgodorakna sig den under fdrutsattning att den utfdrts i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2009/40/EG.
Mot en avgift kan vi registrera fordonet i samband med att det godkants vid registreringsbesiktning.

Registreringsskyltar for importerade fordon bestalls normalt i samband med att registreringsbesiktningen godkanns. Vanligtvis tar det
ett par dagar for skyltama att tillverkas och skickas. Alia registreringsskyltar skickas hem till fordonsagarens svenska folkbokforings-
adress. Det ar Transportstyrelsen som ansvarar for det. For att bruka fordonet i trafik maste du, efter godkand besiktning, begara
att det stalls pa, liksom, om det kravs, se till att det finns en giltig trafikfdrsakring. Fordonet kan stallas pa via Transportstyrelsens
e-tjanst, mobilapp, servicetelefon eller skriftligt pa registreringsbeviset. Nar fordonet ar pastallt skickas en faktura for fordonsskatt.

Ratt att overklaga
Resultat av en registreringsbesiktning kan overklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlange. Overklagande bdr ske utan
drojsmal. Resultat av en kontrollbesiktning kan endast overklagas om fordonet belagts med korforbud.

Mer information hittar du pa Kontrollbesiktningens omfattning dverensstammer med kraven
www.bilprovningen.se i Transportstyrelsens foreskrifter om kontrollbesiktning samt

med EU-direktivet 2009/40/EG.


