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TSFS 2022:87 
Utkom från trycket 
den 1 september 2022 

VÄGTRAFIK 

      

Transportstyrelsens författningssamling  
 

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

beslutade den 24 augusti 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 13 § förordningen (2009:186) 
om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar att 
2 kap. 2 § styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped 
klass II, snöskoter och terränghjuling ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

2 § Till ansökan ska bifogas 
1. ett bevis från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs, om 

sökanden är en fysisk person, eller ett registreringsbevis från Bolagsverket, 
om sökanden är en juridisk person, 

2. namn och personnummer eller samordningsnummer på den person eller 
de personer som ges behörighet att företräda utbildningsverksamheten, om 
sökanden är en juridisk person, 

3. namn och personnummer eller samordningsnummer på den eller de 
lärare som ska undervisa, 

4. handlingar enligt 3 kap. 4 § 3, 
5. uppgifter om lokal och anläggning som ska användas i undervisningen, 

och 
6. en undervisningsplan enligt 3 kap. 2 §. 
Bevis enligt första stycket 1 får vara högst tre månader gammalt. Sådant 

bevis behöver dock inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att 
bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.  

Om uppgifter enligt första stycket 3 och 4 inte har kunnat lämnas, ska 
uppgifterna anmälas enligt 13 kap. 1 § första stycket 6 innan 
utbildningsverksamheten påbörjas. 

Handlingar enligt första stycket 4 behöver inte bifogas avseende lärare 
som är godkänd som trafiklärare. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 2 september 2022. 
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På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Susanne Alger 
 (Väg och järnväg) 
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