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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, 
snöskoter och terränghjuling; 

beslutade den 29 augusti 2012. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 13 § förordningen (2009:186) 

om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar  

i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped 

klass II, snöskoter och terränghjuling  

dels att 3 kap. 4 § och 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 4 a och  

4 b §§, av följande lydelse. 

3 kap. 

4 § För att få undervisa krävs att läraren 

1. har haft körkort med behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 

minst tre av de senaste tio åren,   

2. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som 

lärare vid utbildningen,  

3. har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår 

eller erfarenhet av undervisning under minst ett år, och 

4. uppfyller kraven i 4 a eller 4 b §. 

Med körkort avses i dessa föreskrifter giltigt körkort utfärdat i en stat 

inom EES. 

 

4 a § När det gäller undervisning för förarbevis för moped klass II krävs, 

utöver vad som sägs i 4 §, att läraren har  

1. körkort med behörighet A1, A2 eller A, eller 

2. körkort med behörighet B och 

a) behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller 

genom utbyte av förarbevis för moped klass I,  

b) giltigt förarbevis för moped klass I eller klass II, eller 

c) genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en 

utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig 

utbildare. 
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4 b § När det gäller undervisning för förarbevis för snöskoter eller 

terränghjuling krävs, utöver vad som sägs i 4 §, att läraren har   

1. körkort med behörighet A1, A2, A eller B, och  

2. förarbevis av samma slag som utbildningen avser. 

7 kap. 

3 § För att förrätta kunskapsprov krävs att personen  

1. har körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B, 

2. har haft körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under 

sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, och 

3. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig att 

förrätta prov. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 17 september 2012. Vad som sägs om 

behörighet A2 ska dock tillämpas först från och med den 19 januari 2013. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Maria Åkerlund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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