
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org. nr.
Box 1400 Storgatan 27 018-611 00 00 018-611 60 10 232100-0024
751 44 Uppsala
   Webbadress E-post
   regionuppsala.se registrator.ktf@regionuppsala.se

Anmälan om kommersiell trafik

Trafikföretag som avser bedriva kommersiell kollektivtrafik och har tillstånd för sådan, krävs anmälan 
om utförande av sådan trafik till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Anmälan ska även omfatta de 
hållplatser Trafikföretag önskar trafikera. Anmälan om start av trafik, ändring eller upphörande av trafik 
lämnas senast 21 dagar före trafikstart.  

Uppgifter om 
trafikföretaget:

Organisationsnummer:

Företagsnamn:

Adress:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

E-postadress:

Kopia på yrkestrafiktillstånd bifogas anmälan

  Ja   Nej

Innehar F-skattsedel

  Ja   Nej

Uppgifter om 
den kommer
siella trafik som 
avses utföras: 

Linjesträckning 
som ska trafikeras

Huvudort:

Mellanort/er:

Slutort:
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Turutbud och 
tider:

(tidtabell bifogas 
för måndagar- 
fredagar, lördagar 
och söndagar)

Hållplatser 
inklusive  
hållplatslägen 
som avses  
trafikeras:

Informationsskyldighet till Samtrafiken AB
Trafikföretag som avser bedriva kommersiell kollektivtrafik ska enligt den nya kollektivtrafiklagens 4 kap. 
2§ informera Samtrafiken om sitt trafikutbud, turer och tider, för den kommersiella trafiken. Informationen 
ska lämnas till Samtrafiken AB senast 21 dagar före trafikstart. 
I samband med tilldelning av kapacitet och tillträde ska trafikföretaget och kollektivtrafikmyndigheten ingå 
de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som behövs för utnyttjande av tilldelad kapacitet.

Förändring eller upphörande av kommersiell trafik 
En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att upphöra att bedriva kollektivtrafik på 
kommersiell grund ska vara den regionala kollektivtrafikmyndighet som berörs tillhanda senast 21 dagar 
innan kollektivtrafiken upphör. Av anmälan ska framgå vilken eller vilka linjer anmälan avser och när 
kollektivtrafiken ska upphöra. Information om trafikutbud ska även lämnas till Samtrafiken i Sverige AB 
senast 21 dagar (med vissa undantag) innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör.
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Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ta ställning till ansökan. Uppgifterna sparas till 
ärendet är avslutat / alternativt till sparar uppgifterna så länge trafikföretaget bedriver trafik i 
Uppsala län, därefter tas eventuella personuppgifter bort men övrig data sparas för diarieföring. 
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Kontakt 
genom e-post: registrator.ktf@regionuppsala.se. Du har rätt att invända mot hur dina personupp-
gifter hanteras. För mer information, gå in på vår webbplats:  
regionuppsala.se/personuppgifter.

Anmälan skickas till: 
Trafik och samhälle, trafikenheten 
Region Uppsala
Box 1400
751 44 Uppsala

Eller via e-post: registrator.ktf@regionuppsala.se
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