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Utkom från trycket 
den 9 juli 2008 

 
 beslutade den 30 juni 2008. 
 

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

      1 kap.   Inledande bestämmelser 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller Vägverkets tillsyn över utbild-
ningsverksamhet enligt 9 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yr-
kesförarkompetens och 7 kap. 1 § förordningen (2007:1470) 
om yrkesförarkompetens.  

   
2 kap.   Om tillsynen 
 
1 § Vid tillsynen över utbildningsverksamhet ska särskilt 
granskas om  
1. verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2007:1157) 

om yrkesförarkompetens, förordningen (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens och med stöd av förordningen med-
delade föreskrifter, 

2. verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan och till-
ståndet och  

3. den som bedriver verksamheten uppfyller kraven i 8 kap. 
2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. 

 
2 § Tillsyn kan bedrivas  
1.    genom anmälda och oanmälda besök hos den som har 
tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet eller 

 2.    i annan form. 
 

                                                                     
                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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3 § Tillsyn enligt 2 § 1. ska dokumenteras och delges till-
ståndshavaren. 

 
4 § Kopior på utfärdade intyg om genomförd fortbildning 
enligt 5 kap. 7 § första och andra stycket förordningen 
(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska finnas tillgängliga 
vid tillsyn hos den som har tillstånd att bedriva utbildnings-
verksamhet. Tillståndshavaren ska bevara kopiorna minst fem 
år. 

 
3 kap.   Undantag  
 
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket. 
 
__________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2008. 

 
 

INGEMAR SKOGÖ 
 
                     Mariann Almgren 
 


