Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring i Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2004:65) om yrkeskunnande för
taxiförarlegitimation;
beslutade den 5 december 2012.

TSFS 2012:142
Utkom från trycket
den 21 december 2012

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) att 1 kap. 1 och 2 §§, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap.
2 §, rubriken till 10 kap. och rubriken närmast före 10 kap. 2 § Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2004:65) om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation
ska ha följande lydelse.

1 kap.
1§
Dessa föreskrifter gäller krav på yrkeskunnande för taxiförarlegitimation enligt 3 kap 3 § taxitrafiklagen (2012:211).
2 § Kraven avser kunskaper inom följande ämnesområden:
1. kartläsning,
2. körekonomi,
3. miljö,
4. säkerhet,
5. bemötande,
6. sjukdomar och funktionsnedsättningar,
7. föraren,
8. fordonskännedom,
9. taxitrafiklagstiftning, och
10. trafiklagstiftning.

10 kap. Taxitrafiklagstiftning
1 § Taxiförare ska ha kunskap om de författningar som reglerar taxitrafik
och om sanktioner och påföljder som kan följa om dessa överträds.
Taxitrafikregler
2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande ska
1. känna till definitionen av taxitrafik,
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2. kunna redogöra för de handlingar som ska medföras under färd och
kunna bedöma vilka handlingar som ska uppvisas vid en fordonskontroll,
3. kunna bedöma förarens ansvar gentemot tillståndshavaren,
4. kunna tillämpa reglerna om taxameterutrustning och användning av
denna,
5. kunna tillämpa reglerna om prisinformation, och
6. kunna tillämpa reglerna om taxiförarlegitimation.

11 kap.
2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande ska kunna
1. redogöra för definitioner av följande begrepp enligt lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner:
a. personbil, lätt lastbil och buss,
b. släpvagn samt lätt släpfordon och tungt släpfordon, samt
c. tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt och maximilast,
2. tillämpa kunskaper om vägmärkesförordningen (2007:90), och
3. tillämpa kunskaper om trafikförordningen (1998:1276).
___________
Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Ted Montaigne
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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