Transportstyrelsens föreskrifter
om yrkeskompetensbevis;
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Utkom från trycket
den 18 mars 2010

beslutade den 3 mars 2010.
Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2007:1470) om yrkesförarkompetens följande.

VÄGTRAFIK

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller yrkeskompetensbevis för förare som utför
gods- eller persontransporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

2 kap. Utformning och innehåll
1 § Yrkeskompetensbeviset ska vara utformat i enlighet med den modell
som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.
2 § De fysiska egenskaperna hos beviset ska vara i enlighet med ISO/IEC
7810 och ISO/IEC 7816-1. Egenskaperna ska kontrolleras i enlighet med
ISO/IEC 10373.
3§

Yrkeskompetensbeviset ska bestå av två sidor.

4 § Sida 1 av yrkeskompetensbeviset ska innehålla följande:
a) rubriken enligt 4 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens,
b) namnet ”Sverige” med versaler
c) nationalitetsbeteckningen ”S” för Sverige inlagd i vitt i en blå (Pantone
Reflex blue) rektangel och omgiven av tolv gula (Pantone yellow) stjärnor,
samt

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för godseller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och
rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG
(EUT L 226, 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059).
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d) orden ”Europeiska gemenskapens modell” på det svenska språket och
rubriken ”yrkeskompetensbevis för förare” på gemenskapens övriga språk
tryckta i blått som bakgrund på beviset.
5 § På sidan 1 av yrkeskompetensbeviset ska även anges de uppgifter som
är särskiljande för beviset, numrerade enligt följande:
1. Innehavarens efternamn.
2. Innehavarens förnamn.
3. Innehavarens födelsedatum och födelseort.
4a. Datum för utfärdandet.
4b. Sista giltighetsdag.
4c. Utfärdande myndighet.
5a. Körkortets nummer.
5b. Bevisets serienummer.
6. Fotografi av innehavaren.
7. Innehavarens namnteckning.
9. Kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grundläggande kompetens och fortbildning.
Födelseort enligt 3 ska på beviset anges med ett streck (-).
6 § På sidan 2 av yrkeskompetensbeviset ska anges de uppgifter som är
särskiljande för beviset, numrerade enligt följande:
9. Kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grundläggande kompetens och fortbildning.
10. Gemenskapskod 95 med sista giltighetsdag.
11. Utrymme där det kan föras in upplysningar som är nödvändiga för
administrationen av beviset eller som gäller trafiksäkerhet. Om upplysningen faller under någon paragraf i föreskrifterna, ska detta anges.
På sida 2 av yrkeskompetensbeviset ska även finnas:
a) en streckkod som anger bevisets serienummer, samt
b) OVI-tryck i form av bokstaven S i blått-grönt.

3 kap. Utfärdande m.m.
1 § Rapport till Transportstyrelsen efter genomgången fortbildning enligt
5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, ska innehålla
uppgifter om föraren enligt 2 kap. 5 § 1 – 3 samt uppgifter om transportslag
utbildningen avsett.
2 § Vid anmälan enligt 4 kap. 3 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens om förstört eller förkommet yrkeskompetensbevis eller om
ändrad uppgift ska orsaken till anmälan anges.
3 § Vid utfärdande av yrkeskompetensbevis ska fotografi och namnteckning från förarens senast utfärdade svenska körkort användas.
Saknas sådant fotografi hos Transportstyrelsen, ska föraren fotografera
sig hos ett av Trafikverkets kontor med digital fotoutrustning. Fotografi och
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namnteckning ska lämnas elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen
bestämmer.
4 § Fotografering hos Trafikverket får endast ske om förarens identitet har
fastställts. Detta ska ske genom att föraren uppvisar en godtagbar identitetshandling som styrker förarens identitet enligt 2 kap. 1 – 4 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:68) om förarprov,
gemensamma bestämmelser.
5 § Ett yrkeskompetensbevis ska utfärdas först sedan avgiften för yrkeskompetensbeviset enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet, inkommit till Transportstyrelsen.
6 § Yrkeskompetensbeviset skickas till förarens folkbokföringsadress eller
den adress som finns upptagen i vägtrafikregistret.

4 kap. Undantag
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 april 2010.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Ted Montaigne
(Vägtrafikavdelningen)

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

Bilaga till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:38) om
yrkeskompetensbevis
Yrkeskompetensbevisets utformning och innehåll
MODELL

Sida 1

Sida 2
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