Transportstyrelsens föreskrifter
om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort;

TSFS 2013:117
Utkom från trycket
den 30 december 2013

beslutade den 13 december 2013.
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

VÄGTRAFIK

Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om och
utfärdande av färdskrivarkort enligt 5 kap. 1 § förordningen (2004:865) om
kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
2§

I dessa föreskrifter används följande definitioner.

annat EU-pass
utfärdat från och
med den 1
september 2006

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 medlemsstaterna1

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

Ansökan och utfärdande av färdskrivarkort
3 § Ansökan om färdskrivarkort ska göras på blanketter fastställda av
Transportstyrelsen.
4 § Ansökan behandlas när ansökningsavgiften inkommit till Transportstyrelsen.
5 § Vid utfärdande av förarkort används fotografi och namnteckning från
sökandens senast utfärdade svenska körkort.
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EUT L385, 29.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2252).
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Utländskt körkort
6 § Har den som ansöker om förarkort inte svenskt körkort ska ansökan
om förarkort ske personligen på något av Trafikverkets förarprovskontor.
Vid sådan ansökan ska fotografi och namnteckning lämnas elektroniskt på
det sätt som framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114)
om ansökan om körkort på elektronisk väg. I samband med ansökan ska
sökandens identitet samt normala hemvist enligt artikel 14.3 i rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransporter2 fastställas.
Utöver vad som sägs i artikel 14.3 b i rådets förordning (EEG) nr
3821/85 får styrkande av normal hemvist ske även genom intyg som lämnas
i samband med ansökan.
Elev i körkortsutbildning
7 § För elev som övningskör enligt 4 kap. 1 § körkortsförordningen
(1998:980) och inte innehar körkort ska ansökan om förarkort ske
personligen på något av Trafikverkets förarprovskontor. Istället för de
uppgifter som ska föras in på förarkortet enligt 5 (a) i punkten 1 i avsnitt IV
i bilaga 1B till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 ska sökandens personnummer eller samordningsnummer föras in.
Den som är elev enligt första stycket ska vid ansökan om förarkort styrka
detta genom intyg från ansvarig för utbildningen.
Identitetsprövning
8 § Vid ansökan om förarkort enligt 6 eller 7 § ska sökanden kunna styrka
sin identitet. Detta ska ske genom uppvisande av godtagbar identitetshandling som ska vara giltig.
Godtagbara identitetshandlingar är
1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
2. svenskt nationellt identitetskort,
3. svenskt körkort,
4. identitetskort utfärdat av Skatteverket,
5. svenskt EU-pass,
6. annat EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006, och
7. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och
med den 1 september 2006.
9 § Identitetshandlingar ska inte bära sådana spår av radering, förändring
eller annan åverkan att identiteten inte går att fastställa. Fotografiet ska vara
välliknande.
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EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).
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Förnyelse av färdskrivarkort
10 § En ansökan om förnyelse av förarkort och verkstadskort får göras
tidigast sex månader innan giltighetstidens utgång.
11 § En ansökan om förnyelse av företagskort och kontrollkort får göras
tidigast sex månader innan giltighetstidens utgång.
12 § Ansökan om förnyelse av förarkort ska ske i enlighet med vad som
sägs i 3 § vid byte av namn, personnummer eller samordningsnummer efter
att utfärdande av nytt körkort har genomförts.
13 § Ansökan om förnyelse av verkstads- och företagskort ska ske i
enlighet med vad som sägs i 3 § vid byte av namn eller organisationsnummer.

Ersättning av färdskrivarkort
14 § Anmälan om förkommet, stulet eller trasigt färdskrivarkort ska ha
inkommit till Transportstyrelsen innan ett ersättningskort kan utfärdas.

Utlämnande av färdskrivarkort
15 § Förarkort och verkstadskort distribueras som värdepost och lämnas ut
av det ombud Posten anlitar.
16 § Den sökande ska kvittera ut försändelsen av förarkort personligen.
Försändelsen får hämtas av bud. Vid utlämnandet ska identiteten kunna
fastställas med godtagbar identitetshandling enligt 8 §.
Försändelsen av verkstadskort ska kvitteras ut av firmatecknare eller
annan behörig representant från företaget. Vid utlämnandet ska identiteten
kunna fastställas med godtagbar identitetshandling enligt 8 §.
17 §

Kontrollkort och företagskort distribueras som brevförsändelse.

Undantag
18 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2014 då Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2008:380) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort
ska upphöra att gälla.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Arne Classon
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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