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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237) 

Utfärdad den 16 december 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (2012:237)1 

dels att 1 kap. 3 § och 3 kap. 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 4 §§, 4 kap. 2–4 §§ och 6 kap. 1 § ska ha 

följande lydelse, 

dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ”Internationella vägtransporter”, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 7–9 §§ och 5 kap. 4 §, 

av följande lydelse. 

1 kap. 

2 §    Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen 

(2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som ute-

slutande bedriver 

1. transporter med utryckningsfordon,

2. transporter av döda,

3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material

i samband med snöröjning eller halkbekämpning, 

4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är

skyldig att tillhandahålla, 

5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är

särskilt inrättade för detta ändamål, 

6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till föräd-

lingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid 

bearbetningen av dessa produkter, eller  

7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter

från eller förnödenheter för dessa näringar. 

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen 

(2012:210) och denna förordning ska heller inte tillämpas på företag som 

bedriver transporter av sällskapsdjur, med undantag av hästar, om  

1. transporten utförs i samband med ett omhändertagande enligt djur-

skyddslagen (2018:1192) eller lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 

och katter, och  

2. transporten utförs med lätt lastbil eller personbil med en högsta tillåten

vikt om 3,5 ton. 

Andra stycket gäller endast om transporterna inte utgör företagets huvud-

sakliga verksamhet. 

1 Senaste lydelse av 1 kap. 3 § 2015:952. 
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SFS 2021:1305 2 kap. 

3 §    Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten att avlägga 

examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7 eller 9 första stycket i 

förordning (EG) nr 1071/2009. 

4 §    Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska innehålla 

1. tillståndshavarens namn, postadress, personnummer eller organisa-

tionsnummer, 

2. adress till företagets driftscentrum, om annan än postadressen,

3. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och

4. uppgift om huruvida tillståndet begränsats till en viss tid.

Beslutet ska också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och

vilka som i övrigt prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkes-

trafiklagen (2012:210).   

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § och 

4 kap. 2, 6 och 8 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar 

tillståndet kan komma att återkallas. 

4 kap. 

2 §    Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i yrkesmässig 

trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra 

en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen. Fordonet får inte 

användas i yrkesmässig trafik förrän en anmälan, som uppfyller kraven i 3 §, 

har kommit in till Transportstyrelsen.   

Om anmälan avser ett fordon som är registrerat i utlandet, får det 

användas först när Transportstyrelsen i vägtrafikregistret har registrerat att 

tillståndshavaren använder fordonet i yrkesmässig trafik. 

3 §    En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets 

registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att fordonet 

innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en 

kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt 

artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllt, om en utökning sker av 

antalet fordon som ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig 

trafik. 

Om anmälan avser ett fordon som är registrerat i utlandet, ska till-

ståndshavaren visa att det finns särskilda skäl att använda fordonet i yrkes-

mässig trafik. Utöver det som följer av första stycket ska ett utländskt 

registreringsbevis och handlingar som styrker att fordonet uppfyller mot-

svarande krav som ställs i 4 § på fordon registrerade i vägtrafikregistret ges 

in. 

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet 

ges in om Transportstyrelsen begär det. 

4 §2    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 lagen (2019:370) om fordons 

registrering och användning, förordningen (2019:383) om fordons 

registrering och användning, fordonsförordningen (2009:211) och i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den 

fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik 

2 Senaste lydelse 2019:400. 
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SFS 2021:1305 avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet 

eller har nyttjanderätt till det. 

7 §    Om ett utlandsregistrerat fordon som anmälts enligt 2 § innehas med 

nyttjanderätt, får fordonet användas av tillståndshavaren endast om  

1. det uteslutande står till tillståndshavarens förfogande,

2. det körs av anställda hos tillståndshavaren eller av tillståndshavaren

själv om denne är en fysisk person, och 

3. nyttjanderättsavtalet inte är förenat med något serviceavtal med samma

företag som omfattar förar- eller följepersonal. 

I fordonet ska följande handlingar medföras: 

1. nyttjanderättsavtalet eller en kopia av avtalet, eller en del av avtalet,

med uppgifter om  

a) fordonets registreringsnummer,

b) ägaren av fordonet,

c) vem som har nyttjanderätt, och

d) avtalets start- och slutdatum, och

2. förarens anställningsavtal eller liknande handling med uppgift om att

föraren har en pågående anställning hos tillståndshavaren, om den som kör 

fordonet inte är tillståndshavaren själv. 

8 §    En tillståndshavare ska senast den 31 mars varje år skriftligen anmäla 

till Transportstyrelsen hur många anställda som företaget hade vid utgången 

av föregående år. Av anmälan ska det framgå hur många av de anställda som 

är förare som normalt är stationerade i Sverige. 

9 §    En tillståndshavare ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de 

uppgifter som styrelsen behöver för att kunna kontrollera att tillstånds-

havaren fortlöpande uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 

1071/2009. 

5 kap. 

4 §    En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om 

myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse 

för att ifrågasätta om ett utlandsetablerat transportföretag uppfyller kravet 

på etablering enligt artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 1071/2009. Transport-

styrelsen får i enlighet med artikel 18.4 i nämnda förordning lämna upp-

giften vidare till en behörig myndighet i den medlemsstat där transport-

företaget är etablerat. 

6 kap. 

1 §    Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 4.4 i 

förordning (EG) nr 1071/2009, 2 kap. 5 §, 3 kap. 2 § eller 4 kap. 2, 6, 7 eller 

8 § döms till penningböter. 

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2022. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 

Jonas Ragell 

(Infrastrukturdepartementet) 
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