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  Vägverkets författningssamling 
 

 
 
 
 Vägverkets föreskrifter 

om utbildningsverksamhet för  
              yrkesförarkompetens; 

VVFS 2008:165 
 
Utkom från trycket 
den 9 april 2008 

 
 beslutade den 3 april 2008. 
 

Vägverket föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 § förordningen 
(2007:1470) om yrkesförarkompetens följande. 

 
1 kap.   Inledande bestämmelser 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller ansökan om tillstånd att bedriva 
utbildningsverksamhet enligt lagen (2007:1157) om yrkesfö-
rarkompetens och krav för att bedriva utbildningsverksamhet 
som kräver tillstånd. 

 
2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har 
samma betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförar-
kompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkom-
petens. 

 
2 kap.   Ansökan om tillstånd 
 
1 § Ansökan att bedriva utbildningsverksamhet ska ges in på 
en blankett fastställd av Vägverket. 

  
2 § Utbildningsplanen i ansökan enligt 5 kap. 2 § förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska utöver vad 
som sägs i förordningen innehålla  
1. uppgift om transportslag som utbildningen ska avse, 
2. uppgift om utbildningen ska avse grundutbildning eller 

fortbildning eller både grundutbildning och fortbildning, 
3. en undervisningsplan som anger innehållet och upplägg-

ningen av undervisningen enligt Vägverkets föreskrifter 

                                                                     
                1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den  
                 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare  
                 av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av 
                 rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG  
                 samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG  (EUT L 226,  
                 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059). 
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(VVFS 2008:159) om grundläggande kompetens och 
fortbildning och enligt förordningen (2007:1470) om yr-
kesförarkompetens, hur undervisningen ska bedriva teo-
retiskt och praktiskt, hur tiden ska fördelas mellan ämne-
na 1—3 i bilagan till förordningen samt hur målen i den-
na ska uppnås, 

4. uppgifter om områden där körträningen ska bedrivas och 
5. uppgifter om moment i undervisningen vid fortbildning 

som innefattar simulatorträning eller distansundervisning. 
 
3 § Till ansökan ska bifogas 
1. ett bevis från Bolagsverket att sökanden inte är försatt i 

konkurs (konkursfrihetsbevis), 
2. ett registreringsbevis från Bolagsverket, om sökanden är 

en juridisk person, 
3. namn och personnummer på den person eller de personer 

som givits behörighet att företräda utbildningsverksamhe-
ten, 

4. namn och personnummer på lärarna som är anställda hos 
utbildaren för avsedd verksamhet, 

5. uppgifter om utformning, storlek och placering av lokaler 
som ska användas i undervisningen och högsta antal del-
tare per undervisningstillfälle, 

6. registreringsnummer på de fordon som ska användas vid 
körträning och 

7. datum när verksamheten avses startas. 
Bevis enligt 1 och 2 ska vara högst tre månader gammalt. 

Har uppgifter enligt 4 och 6 inte kunnat lämnas, ska uppgif-
terna anmälas enligt 5 kap. 1 § innan verksamheten påbörjas.  
 
3 kap.   Krav på lärare 
 
Allmänt 

 
1 § Undervisningen i yrkesförarkompetens ska bedrivas av 
lärare som anmälts till Vägverket. 
 
2 § Läraren ska ha dokumenterad erfarenhet under samman-
lagt minst två år 
1. från den typ av transportbransch som utbildningsverk-

samheten avser eller  
2. som lärare vid förarutbildning för behörighet att köra 

fordon vid den typ av transporter enligt 1 kap. 4 § lagen 
(2007:1157) om yrkesförarkompetens, som utbildnings-
verksamheten avser.  
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Läraren ska även ha dokumenterad erfarenhet av peda-
gogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbild-
ning i pedagogik. 
 
3 §    Lärare som används i undervisningen i sådant såsom för-
sta hjälpen, hot och våld, som inte är särskilt för transport-
verksamhet, behöver inte ha erfarenhet enligt 2 § första styck-
et. 

 
Körträning 

 
4 § Vid körträning ska läraren inneha gällande svenskt kör-
kort eller ett i Sverige gällande körkort utfärdat i annan EES-
stat. Körkortet ska ge behörighet att köra det slag av fordon 
som utbildningen avser. 
 
5 § Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste 
tio åren innehaft körkort enligt 4 § och ha vana och skicklig-
het att köra fordon av det slag som utbildningen avser.  

 
6 § Lärare vid körträning under grundutbildning enligt 4 
kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska vara an-
ställd hos en utbildare med tillstånd att bedriva utbildnings-
verksamhet.  
 Läraren ska ha dokumenterad erfarenhet under samman-
lagt minst tre år 
1. från yrket som förare av fordon vid den typ av transporter 

enligt 1 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompe-
tens, som utbildningsverksamheten avser eller 

2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för 
behörighet att köra fordon vid den typ av transporter en-
ligt 1 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompe-
tens, som utbildningsverksamheten avser.   

 
4 kap.   Krav på verksamheten 
 
1 §  Undervisningslokaler ska vara lämpliga för sitt ändamål 
med hänsyn till elevantal, utseende, placering och undervis-
ningsmaterial.  
   Antalet utbildningsplatser ska vara anpassat till de till-
gängliga resurserna med hänsyn till lärare, lokaler och under-
visningsmaterial.  
 
2 §  Simulatorer som används i undervisningen ska ge en 
verklighetsnära känsla av att utöva yrket under olika förhål-
landen. 
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3 §  Fordon som används i undervisningen ska vara lämpliga 
för utbildning för yrkesförarkompetens. 
 
Allmänna råd 
 
Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens 
för godstransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller 
kraven i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:110) om förar-
prov, behörighet C eller Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2005:111) om förarprov, behörighet CE. 
 Fordon som används för utbildning för yrkesförarkompe-
tens för persontransporter bör anses vara lämpliga om de upp-
fyller kraven i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:112) om 
förarprov, behörighet D eller Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2005:113) om förarprov, behörighet DE. 

 
4 §   Områden som används vid körträning ska vara lämpliga 
för utbildning för yrkesförarkompetens. 

 
5 kap.   Anmälan  

 
1 § Utöver vad som följer av 5 kap. förordningen 
(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska följande utan 
dröjsmål anmälas till Vägverket 
1. ändring av firma, 
2. ändring av rätten att teckna företagets firma, 
3. ändring av lokaler för undervisning, 
4. uppgifter om namn och personnummer på lärare som ska 

användas i utbildningsverksamheten, 
5. ändring av utbildningsplan, utbildningstyp eller trans-

portslag och 
6. registreringsnummer på fordon som ska användas i ut-

bildningsverksamheten. 
Registreringsbevis ska bifogas när anmälan gäller ändrad 

firma eller ändrad firmatecknare enligt 1 och 2. 
 
2 § En tillståndshavare som avser att utöka, minska eller 
ändra verksamheten till eller från annan ort eller adress än vad 
som angivits i ansökan om tillstånd, ska snarast anmäla detta 
till Vägverket. 

 
3 § Anmälan enligt 5 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens ska göras skriftligen till Vägverket.  
 
4 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsbo-
et. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet 
på konkursboet. Fortsatt verksamhet för ett dödsbos eller kon-
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kursbos räkning ska snarast anmälas till Vägverket. Tillstån-
det gäller under högst sex månader räknat från dödsfallet eller 
konkursbeslutet, om inte Vägverket på grund av särskilda skäl 
medger en längre giltighetstid. 
 
6 kap.   Krav för deltagande i utbildning 

 
1 §   Den som har tillstånd till utbildningsverksamhet ska ge-
nom identitetskontroll fastställa att den person som genomgår 
utbildning är den han eller hon uppger sig vara.  
 
2 §   Utbildning för grundläggande kompetens ska avse elever 
som innehar gällande körkort med behörighet B samt 
1. vid utbildning för godstransporter, körkort med behörig-

het C eller CE eller körkortstillstånd för sådan behörig-
het, eller 

2. vid utbildning för persontransporter, körkort med behö-
righet D eller DE eller körkortstillstånd för sådan behö-
righet.  

 
3 §  Elev som genomgår utbildning för grundläggande kom-
petens ska närvara under hela utbildningstiden enligt 4 kap. 
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.  
 
4 §   Elev som genomgår fortbildning ska närvara under hela 
utbildningstiden enligt 3 kap. förordningen (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens. 
 
7 kap.   Register, intyg och rapportering 
 
1 § För varje elev som påbörjat sin grundutbildning eller 
fortbildning ska anteckningar föras. Både teoriundervisning 
och körträning ska redovisas i anteckningarna.  

Följande uppgifter ska antecknas 
1. elevens namn och personnummer eller samordningsnum-

mer, 
2. det transportslag och typ av grundutbildning som utbild-

ningen avser eller fortbildning, 
3. datum för undervisning och undervisningstillfällets längd, 
4. vilka avsnitt i utbildningsplanen som undervisningen har 

omfattat och  
5. lärarens signatur. 
 Anteckningarna ska medföras vid körträning under grund-
utbildning.  
 
2 § Anteckningarna enligt 1 § ska bevaras minst fem år. 
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Anteckningarna för innevarande och föregående kalen-
derår ska vara tillgängliga vid tillsyn där utbildningsverksam-
het bedrivs.  

 
3 § Ett register över elever hos utbildaren ska föras för varje 
elev och innehålla följande uppgifter 
1. elevens namn och personnummer eller samordningsnum-

mer, 
2. hur identiteten har kontrollerats, 
3. datum då eleven påbörjat utbildningen, 
4. det transportslag och typ av grundutbildning som utbild-

ningen avser eller fortbildning och 
5. datum för genomförd utbildning. 
 
4 § Elevregistren enligt 3 § ska bevaras minst fem år. Elev-
registren för innevarande och föregående kalenderår ska vara 
tillgängliga vid tillsyn där utbildningsverksamhet bedrivs. 

 
5 § Intyg om genomförd fortbildning eller delar av fortbild-
ningen enligt 5 kap. 7 § förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens, ska innehålla  
1. förarens namn och personnummer eller samordnings-

nummer, 
2. namn på utbildningsanordnare,  
3. när undervisningen ägt rum, 
4. undervisningstid och 
5. ämnen vid genomförd undervisning. 

Intyget om genomförd fortbildning från den som anord-
nat den sista delkursen ska innehålla uppgifter om utbildning 
hos samtliga utbildare. 
 
6 § Rapportering till Vägverket om genomförd grundutbild-
ning eller fortbildning ska ske genom elektronisk överföring i 
ett system som har godkänts av Vägverket och i enlighet med 
de uppgifter och anvisningar som verket har bestämt.  

 
8 kap.   Undantag 
 
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket. 

 
__________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2008. 

 
 

INGEMAR SKOGÖ 
 
                              Mimmi Lundqvist Ryde 
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