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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ansökan om utfärdande och förnyelse av 
körkort genom elektronisk överföring; 

beslutade den 24 juni 2009.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 15 § och  

8 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980). 

 

1 § Dessa föreskrifter gäller ansökan om utfärdande av körkort och om 

förnyelse av körkort genom elektronisk överföring enligt 3 kap. 15 § kör-

kortsförordningen (1998:980). 

 

2 § En ansökan ska lämnas genom elektronisk överföring, under förutsätt-

ning att det finns en digital fotoutrustning, i följande fall. 

1. Utfärdande av körkort med anledning av förarprov. 

2. Utfärdande av körkort utan krav på förarprov eller vid förnyelse, om 

ansökningen kan göras enligt 3 § och inte har gjorts på en grundhandling. 

  

3 § En ansökan enligt 2 § görs genom att sökanden fotograferar sig i en 

digital fotoutrustning och skriver sin namnteckning på en digital signaturpa-

nel.  

Ansökan överförs till vägtrafikregistret i ett system som har godkänts av 

Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som 

styrelsen har bestämt. 

 

4 § En ansökan enligt 2 § 2 får endast lämnas om sökandens identitet har 

fastställts. Detta ska göras genom att sökanden visar upp en godtagbar iden-

titetshandling som ska vara giltig. 

 

5 § Godtagbara identitetshandlingar enligt 4 § är:  

1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 

2. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet, 

3. svenskt nationellt identitetskort, 

4. identitetskort utfärdat av Skatteverket, 

5. svenskt körkort,  

6. svenskt EU-pass, 

7. övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006, och 

8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och 

med den 1 september 2006. 
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6 §  I dessa föreskrifter används följande definitioner. 

övriga EU-pass 

utfärdade 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 

 

7 § Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller 

annan åverkan att identiteten inte går att fastställa med säkerhet godtas inte. 

Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande. 

 

8 § Om sökanden är väl känd till namn och utseende av den som ska ta 

emot ansökan, eller av annan närvarande befattningshavare vid Vägverket, 

krävs ingen ytterligare identitetsprövning.   

 

9 § Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling kan 

även medges av Vägverket efter särskild ansökan. Ansökan ska göras på en 

fastställd blankett och ges in till Vägverket. 

Om ett sådant undantag medges ska medgivandet tas med till ansök-

ningstillfället. Identiteten ska fastställas genom att en förälder, annan 

vårdnadshavare, make, maka eller sambo skriftligen försäkrar att lämnade 

uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Den som lämnar en försäkran 

ska vara närvarande vid identitetskontrollen och kunna styrka sin egen iden-

titet genom en sådan identitetshandling som anges i 5 §. 

 

10 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 

 Maria Åkerlund 

 (Vägtrafikavdelningen) 

 
1 EUT L 385, 29.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2252). 


