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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2015:17) om personlig tidbok; 

beslutade den 11 april 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6, 11 och 14 §§ förordningen 

(1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet att 14 § 

styrelsens föreskrifter (TSFS 2015:17) om personlig tidbok ska ha följande 

lydelse. 

14 § Finns färdskrivare monterad i fordonet som uppfyller kraven i bilaga 

1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 

februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, bilaga 1 B 

till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, 

eller bilaga 1 C till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 

av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, 

installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter, får 

den användas i stället för den personliga tidboken. 

Förare som använder färdskrivare i enlighet med bilaga 1 till förordning 

(EU) nr 165/2014 ska 

1. ange efter- och förnamn på diagrambladet enligt 10 §, och 

2. på baksidan av varje diagramblad föra anteckningar över sin vila enligt 

11 §. 

Förare som använder färdskrivare i enlighet med bilaga 1 B till rådets 

förordning (EEG) nr 3821/85 eller bilaga 1 C till kommissionens genom-

förandeförordning (EU) 2016/799, ska 

1. använda sitt förarkort i färdskrivaren, 

2. aktivera OUT-läget i fordonets färdskrivare, 

3. ange uppgifter enligt 11 § i färdskrivaren, och 

4. låta arbetsgivaren kopiera uppgifterna på förarkortet enligt den 

intervall som anges i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt 

färdskrivare, m.m. 
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VÄGTRAFIK 
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___________ 

Denna författning träder ikraft den 15 maj 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Camilla Sundén 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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