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Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2012:50) om kunskapsprov för 
traktorkort; 

beslutade den 27 oktober 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ körkorts-
förordningen (1998:980) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:50) 
om kunskapsprov för traktorkort 

dels att 10, 12, 13, 19 och 23 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§, av följande 

lydelse. 

8 a § Före kunskapsprovet ska provdeltagaren 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 provförrättaren tillhandahåller eller 
godkänner. 

8 b § Provdeltagaren ska placera personliga tillhörigheter på anvisad plats. 
Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska vara avstängd under 
provet och förvaras bland personliga tillhörigheter. 

10 § Tiden för ett anpassat muntligt kunskapsprov får inte överstiga 
90 minuter, eller 120 minuter om anpassat muntligt prov genomförs med 
tolk. 

12 § Vid kunskapsprov med tolk som inte avser anpassat muntligt prov 
enligt 10 § ska fastställt skriftligt kunskapsprov användas och läsas upp av 
förarprövaren. 

Om tolk inte kan anlitas på den ort där provdeltagaren avser att avlägga 
provet, ska provet ske på en ort där det finns tolk. 

13 § Tiden för ett kunskapsprov med tolk får inte överstiga 100 minuter 
om det inte avser anpassat muntligt prov enligt 10 §. 

19 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov vid Trafik-
verket: 

1. Provdeltagaren kommer inte i tid till provet.
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2. Provdeltagaren kan inte identifiera sig enligt 2 kap. Transportstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemen-
samma bestämmelser, 

3. Provdeltagaren har inte lämnat försäkran enligt 8 a §, 
4. Provdeltagaren använder otillåtna hjälpmedel eller försöker på annat 

sätt vilseleda vid provet, 
5. Provdeltagaren följer inte 8 b §, eller 
6. Provdeltagaren bör på grund av någon annan omständighet inte 

genomföra provet. 

Allmänna råd 
Exempel på omständighet som innebär att provdeltagaren inte bör 
genomgå provet kan vara att provdeltagaren gör sig skyldig till våld 
eller hot om våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare 
vid Trafikverket, använder otillåtna hjälpmedel vid kunskapsprovet 
eller uppträder bråkigt eller störande vid provet så att detta inte kan 
genomföras på föreskrivet sätt. 

23 § När en elev har avlagt godkänt kunskapsprov för traktorkort vid 
gymnasieskola ska den förarprövare som provet avlagts inför omgående 
rapportera detta till Transportstyrelsen. Kunskapsprovet ska bevaras av 
provanordnaren i minst fem år och ska vara tillgängligt vid tillsyn. 

Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den som rapporterar 
skriftligen försäkra på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är 
korrekta. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2021 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Olof Stenlund 
 (Väg och järnväg) 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 


	Föreskrifter  om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:50) om kunskapsprov för traktorkort;
	TSFS 2021:78
	VÄGTRAFIK




