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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, 
gemensamma bestämmelser; 

beslutade den 24 januari 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § körkortsförord-

ningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212) i 

fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om 

förarprov, gemensamma bestämmelser 

dels att 1 kap. 2 § ska upphöra att gälla,  

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 och 6 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 11 § samt 5 

kap. 2 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a § av följande lydelse, 

samt beslutar följande allmänna råd.  

1 kap.  

3 § Körprov får avläggas vid Trafikverket eller Försvarsmakten endast av 

den som har avlagt godkänt kunskapsprov för den behörighet som körprovet 

avser, om inte annat anges i andra meningen eller 3 kap. 2 §. Den som har 

körkort med behörighet B eller har avlagt godkänt förarprov för behörighet 

B får avlägga körprov för utökad behörighet B. 

2 kap.  

2 § Godtagbara identitetshandlingar enligt 1 § är 

1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,  

2. svenskt nationellt identitetskort,  

3. identitetskort utfärdat av Skatteverket,  

4. svenskt körkort, 

5. EU-pass, och 

6. pass utfärdat av Förenade kungariket, Island, Liechtenstein, Norge 

eller Schweiz.  

3 § I dessa föreskrifter används följande definitioner. 
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EU-pass  pass som uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 

2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för 

säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och 

resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna. 

SIS-märkt 

företagskort, 

tjänstekort eller 

identitetskort 

kort som har utfärdats enligt svensk standard  

SS 61 43 14 och särskilda bestämmelser för certifiering 

av överensstämmelse med standard SBC 151-U 

6 § Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling kan 

även medges efter särskild ansökan. Ansökan ska göras på ett fastställt 

formulär och ges in till Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning.  

Om ett sådant undantag medges ska medgivandet tas med till prov-

tillfället. Identiteten ska fastställas genom att någon av följande skriftligen 

intygar att uppgifterna om sökandens identitet är riktiga:  

1. En förälder eller en annan vårdnadshavare. 

2. En make, maka, sambo eller registrerad partner. 

3. Ett myndigt barn. 

4. En far- eller morförälder.  

Den som intygar ska närvara vid identitetsprövningen och kunna styrka 

sin egen identitet med en sådan identitetshandling som anges i 2 §.  

Om sökanden är under 18 år ska en vårdnadshavare eller far- eller 

morförälder vara intygsgivare.  

3 kap.  

3 a § Före kunskapsprovet ska sökanden skriftligen försäkra på heder och 

samvete att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provet. 

Tillåtna hjälpmedel är sådana som tillhandahålls av provförrättaren eller 

de som provförrättaren godkänner. 

 

13 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov vid Trafik-

verket:  

1. Sökanden infinner sig inte på meddelad tid för provet.  

2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap.  

3. Sökanden är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige eller 

studerar inte här sedan minst sex månader.  

4. Sökanden kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte 

innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES).  

5. Sökanden har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande 

och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring.  

6. Sökanden har inte lämnat försäkran enligt 3 a §. 
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7. Sökanden använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleder 

vid provet. 

8. Sökanden bör på grund av någon annan omständighet inte genomgå 

provet.  

Allmänna råd 

Exempel på omständighet som innebär att sökanden inte bör 

genomgå provet är att sökanden gör sig skyldig till våld eller hot om 

våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid Trafik-

verket eller uppträder bråkigt eller störande vid provet så att det inte 

kan genomföras på föreskrivet sätt. 

4 kap.  

11 § Följande omständigheter utgör hinder för körprov, omprov som 

endast omfattar säkerhetskontroll och prov för upphävande av villkor om 

begränsning till fordon utan färdskrivare:  

1. Sökanden infinner sig inte på meddelad tid för provet.  

2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap.  

3. Sökanden är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige eller 

studerar inte här sedan minst sex månader.  

4. Sökanden kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte inne-

har körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES).  

5. Sökanden har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort 

på elektronisk väg.  

6. Sökanden har inte godkänts i kunskapsprov för den behörighet provet 

avser. Detta gäller dock inte för körprov som avläggs för utökad behörighet 

B, vid körprov för hävande av villkor eller om annat anges i 3 kap. 2 §.  

7. Det fordon som används vid provet uppfyller inte 3–6 §§ eller de krav 

som föreskrivits för den behörighet som provet avser.  

8. Handlingar enligt 7 § är inte tillgängliga.  

9. Sökanden bör på grund av någon annan omständighet inte genomgå 

provet. 

Allmänna råd  

Exempel på omständighet som innebär att sökanden inte bör 

genomgå provet är att sökanden gör sig skyldig till våld eller hot om 

våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid 

Trafikverket eller Försvarsmakten eller uppträder bråkigt eller 

störande vid provet så att det inte kan genomföras på föreskrivet sätt. 

5 kap.  

2 § Ett godkänt kunskapsprov för behörighet B är giltigt i fyra månader 

från dagen för provet.  

___________ 
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1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020. 

2. För kunskapsprov och körprov genomförda före ikraftträdandet gäller 

5 kap. 2 § i den äldre lydelsen. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Liv Johansson 

 (Väg och järnväg) 
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