
Kontroll av förarens och transportföretagets  
behörighet – ditt ansvar!
Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat 
ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig 
trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera 
att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget ges. 
Detta beställaransvar skärptes den 1 juli 2018. Beställaransvar innebär att den 
som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. 
Reglerna gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. 
Dessutom införs en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som 
utför transporten. Straffansvaret gäller om beställningen har gjorts yrkes- 
mässigt för egen eller någon annans räkning.

BKY – Smidig kontroll av behörigheter
Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett kostnadseffektivt  
digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat  
i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Taxiförbundet, Sveriges  
Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Systemet bygger på automatiska 
dagliga kontroller som sker genom att utbyta frågor och svar med en  
webservice mellan Berättigad nyttjare (kunden) via BKY och Transport- 
styrelsens Vägtrafikregister. 

En anslutning till BKY förutsätter att företaget har Transportstyrelsens med-
givande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Kostnaden att vara ansluten 
är låg, medan konsekvenserna kan bli dyrbara om förare eller åkerier saknar 
behörighet respektive trafiktillstånd. Med andra ord – ett smidigt verktyg för 
att uppfylla lagens krav.

LEVERERAR  
SÄKERHET

Mer information om  
tjänsten hittar du på:  
www.bky.se  

Läs mer om  
beställaransvaret på  
www.transportstyrelsen.se 

Kontakt:  
Göran Säfström,  
kundansvarig@bky.se,  
072-402 81 38.



Om behörigheter
Vilka behörigheter som får  
ingå i respektive Berättigad  
nyttjares frågeunderlag styrs  
av Transportstyrelsens beslut  
om medgivande till Direkt  
åtkomst. Behörigheter som  
kan ingå i kontrollen är:

Medgivande för Taxiföretag:
• Taxiförarlegitimation
• Trafiktillstånd

Medgivande för bussföretag:
• D-behörigheter
• YKB buss
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd

Medgivande för godstransportföretag:
• ADR-intyg
• B-behörigheter
• C-behörigheter
• YKB gods
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd

Företag med blandad verksamhet kan ansöka 
och få medgivande för att ställa frågor för flera 
trafikslag. Till exempel kan ett företag som 
bedriver både taxi- och bussverksamhet ställa 
frågor på både taxi- och bussförare.

Medgivande för transportköpare:
• Nationella trafiktillstånd för buss,  

gods och taxi 
• Gemenskapstillstånd för buss och gods

Teknisk inkoppling 
Det finns tre tekniska vägar för att anslutas  
och genomföra kontrollerna i BKY.

1) Egen lösning 
Företaget (Berättigad nyttjare) utvecklar en egen 
klient genom att använda det tekniska kontrakt 
som BKY tillhandahåller. Det ger störst flexibilitet 
för integrering i den egna IT miljön.

2) Systemleverantör (anslutna till BKY) 
Företaget använder den inbyggda klienten som 
leverantörer av system till branschen tagit fram.  
För taxibranschen finns klienter som är kopplade 
till taxameter/trafikledningssystem.

3) BKY webbklient 
BKY webbklient är en molntjänst som dagligen 
ställer frågor och hämtar svar från tjänsten BKY.  
Vid kontroll av förarbehörigheter prepareras en  
Excel-fil med uppgifter om respektive förares 
personnummer och de behörigheter som föraren 
uppgett att han har. Vid kontroll av trafiktillstånd 
prepareras en Excel-fil med uppgift om respektive 
tillståndshavares organisations-/ personnummer 
samt vilken typ av trafiktillstånd det gäller.
Efter uppladdning av Excel-filerna ingår underlaget 
i det dagliga frågeunderlaget till Vägtrafikregistret. 

www.bky.se  
Kontakt:  
Göran Säfström,  
kundansvarig@bky.se,  
072-402 81 38.

Ett samarbete mellan:
Transportstyrelsen, 
Svenska Taxiförbundet, 
Sveriges Bussföretag och 
Sveriges Åkeriföretag.


