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Transportstyrelsens föreskrifter 
om register över förarbevis, kompletterande intyg 
och tillståndshavare; 

beslutade den 9 juni 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 9 § förordningen 

(2011:728) om behörighet för lokförare. 

 

1 § Dessa föreskrifter gäller Transportstyrelsens register över förarbevis, 

järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares register över kompletterande 

intyg samt Transportstyrelsens register över tillståndshavare, vilka förs i 

enlighet med lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

 

2 § Transportstyrelsens register över förarbevis ska vara uppbyggt enligt 

de krav för dataformat som framgår av bilaga I, kapitel 3 till Europeiska 

gemenskapernas kommissions beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 

om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis 

och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/59/EG2.  

 

3 § Ett register över kompletterande intyg ska vara uppbyggt enligt de 

krav för dataformat som framgår av bilaga II, kapitel 3 till Europeiska 

gemenskapernas kommissions beslut 2010/17/EG.  

 

4 § Transportstyrelsens register över tillståndshavare ska innehålla 

uppgifter om 

1. tillståndshavarens namn,  

2. tillståndshavarens adress, 

3. tillståndshavarens personnummer eller organisationsnummer, 

4. vad tillståndet avser,  

5. aktuell status för tillståndet,  

6. vilket datum tillståndet upphör att gälla, och 

7. kontaktuppgifter. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om 

behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i 

gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059). 
2 EUT L 8, 13.1.2010, s. 17 (Celex 32010D0017). 
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I fråga om utbildningsanordnare ska registret, utöver de uppgifter som 

framgår av första stycket, innehålla uppgifter om i vilket eller vilka ämnen 

utbildningsanordnaren får bedriva utbildning. 

I fråga om examinatorer ska registret, utöver de uppgifter som framgår av 

första stycket, innehålla uppgifter om i vilket eller vilka ämnen examinatorn 

får vara examinator vid prov. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Susanna Angantyr 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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