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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237) 

Utfärdad den 29 maj 2019 

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 § och 5 kap. 3 § yrkestrafik-

förordningen (2012:237) ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

1 §    Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 

21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska 

uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande 

av rådets direktiv 96/26/EG samt yrkestrafiklagen (2012:210). 

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen 

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning 

(EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen 

(2019:382). 

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen 

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för 

Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. 

4 kap. 

4 §    Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon 

som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om 

beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i fordonsförordningen 

(2009:211), förordningen (2019:383) om fordons registrering och 

användning och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 

fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att 

bedriva yrkesmässig trafik avser. Styrelsen ska också kontrollera att 

tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det. 

5 kap. 

3 §1    När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § 

vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett 

mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet 

omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser 

1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,

2. någon som har transporttillstånd,

3. någon som utför cabotagetrafik,
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SFS 4. en trafikansvarig,  

5. någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 § andra stycket eller 

3 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller 

6. förare av yrkesmässig trafik och brottet har begåtts i samband med 

utövandet av den trafiken. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 

 

På regeringens vägnar 

 

TOMAS ENEROTH 

 Ellika Eriksson 

 (Infrastrukturdepartementet) 
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