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Begäran om material för kontroll av kör- och 
vilotider samt färdskrivare  
Transportstyrelsen ska göra en företagskontroll av er, Företagets namn med 
organisationsnummer xxxxxxxxxx, enligt förordningen (2004:865) om kör- och 
vilotider samt färdskrivare, m.m. Vi begär därför att ni ska skicka in det 
material som vi behöver för att kunna kontrollera hur ni följer reglerna och 
lever upp till det ansvar ni har som transportföretag.  

Vad ska ni skicka in? 
Perioden vi ska kontrollera är från och med 2020-11-01 till och med 
2020-12-31. Det vi behöver från er är uppgifter om era kör- och vilotider, bland 
annat digitala fordonsenhets- och förarkortsfiler samt diagramblad för förare 
som varit verksamma i er transportverksamhet under perioden. Vi behöver 
också uppgifter om hur ni arbetar med att planera, informera och följa upp era 
förare.

I bilagorna beskriver vi vilket material och vilka uppgifter som ni ska skicka in. 
Vi kan komma att begära in ytterligare material om vi ser att det är något vi 
behöver veta mer om.  

Vart ska ni skicka materialet och när? 
Materialet ska ha kommit till oss senast den 1 juni 2021. Skicka in det via vår 
e-tjänst eller till Transportstyrelsen, 701 98 Örebro. I bilagan E-tjänst för kör- 
och vilotider finns en beskrivning av var ni hittar och hur ni använder e-tjänsten. 
När vi har tagit emot era handlingar, kommer vi att skicka en bekräftelse till er.

Varför har ni blivit uttagna till kontroll? 
Urvalet av företag sker i huvudsak riskvärderat. Faktorer som påverkar ett 
företags riskvärde är resultat av vägkontroller när förare blivit kontrollerade av 
polis eller tidigare företagskontroller. Andra faktorer som kan ligga till grund 
för urvalet är information från andra myndigheter. Urvalet kan även ske 
slumpmässigt eller riktat mot en viss bransch eller region.  
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Vad händer om ni inte skickar in material? 
Om vi inte kan genomföra en företagskontroll på grund av att ni inte skickar in 
tillräckligt med material, kan vi ändå komma att fatta beslut om sanktionsavgift. 
Vi kommer också att göra en ny företagskontroll av er.  

Vid frågor kan ni kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på  
0771-503 503. Mer information om kör- och vilotider finns på 
transportstyrelsen.se/korochvilotider.  

Med vänlig hälsning 
Transportstyrelsen 

 

Bilagor 
Material som ni ska skicka in  
E-tjänst för kör- och vilotider  
Fordonslista 
Förarlista 
 

 


