Artikel 3

a)

Denna förordning skall inte tillämpas på
vägtransporter med
fordon som används för persontransporter i
linjetrafik, om linjens längd inte överstiger
50 kilometer,

aa) fordon eller en kombination av fordon med en
högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5
ton, och som används för transport av
material, utrustning eller maskiner som
föraren använder i sitt arbete och som endast
används inom en radie av 100 km från den
plats där företaget är beläget, på villkor att
körningen av fordonen inte utgör förarens
huvudsakliga uppgift.
b)

fordon vars högsta tillåtna hastighet inte
överstiger 40 kilometer i timmen,

c)

fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av
försvarsmakten, räddningstjänsten,
brandförsvaret och styrkor som är ansvariga
för upprätthållande av allmän ordning, om
transporten utförs till följd av de uppgifter
som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs
under deras kontroll,

d)

fordon som används i nödsituationer eller
för räddningsarbete, inbegripet fordon som
används för icke-kommersiella transporter
av humanitärt bistånd,

e)

specialfordon som används för
sjukvårdsändamål,

f)

specialfordon för bärgning som används
inom en radie av 100 km från den ort där
fordonet är stationerat,

g)

h)

i)

fordon som provas på väg i samband med
tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller
underhåll och nya eller ombyggda fordon
som ännu inte tagits i drift,
fordon eller en kombination av fordon med
en högsta tillåtna vikt som inte överstiger
7,5 ton, vilka används för icke-kommersiell
transport av gods,
kommersiella fordon som betraktas som
veteranfordon enligt lagstiftningen i den
medlemsstat där de körs och som används
för icke-kommersiell transport av personer
eller gods.

Enligt 2 kap 2§ förordningen (2004:865) om köroch vilotider samt färdskrivare, m.m. ska inte
kör- och vilotidsbestämmelserna tillämpas på
vägtransporter inom Sverige som utförs med:
1. fordon som används eller hyrs utan förare av
jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödningseller fiskeriföretag för godstransporter inom
ramen för företagets egen verksamhet inom en
radie av högst 100 kilometer från den plats där
företaget är beläget,
2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som
används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100
kilometer från den plats där företaget som
äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,
3. fordon som uteslutande används på öar som
har en areal av högst 2 300 kvadratkilometer
och som inte är förenade med landet i övrigt
med broar, vadställen eller tunnlar öppna för
motorfordon,
4. fordon som används för övningskörning och
förarprov för erhållande av körkort eller
yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet
inte används för kommersiell transport av
gods eller passagerare,
5. fordon som används i samband med underhåll
av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-,
gas- och elanläggningar, underhåll och
kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och
-bortskaffande av hushållsavfall,
telekommunikationstjänster, radio- och TVsändningar och pejling efter radio- och TVsändare eller -mottagare,
6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka
uteslutande används för icke-kommersiell
persontransport,
7. fordon som används för uppsamling av mjölk
från bondgårdar och för återlämning till
bondgårdar av mjölkbehållare eller av
mjölkprodukter avsedda för djurfoder,
8. fordon som används för transport av djuravfall
eller av djurkadaver som inte är avsedda som
människoföda,
9. fordon som används för transport av levande
djur från bondgårdar till lokala marknader och
omvänt eller från marknader till lokala
slakterier inom en radie på 100 km, samt
10. specialfordon som transporterar cirkus- och
nöjesfältsutrustning.

