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Transportstyrelsen 
701 97 Örebro 
Besöksadress 
Tunnlandsgatan 3, Örebro 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-81 81 81 
Texttelefon  010-495 64 90 TS
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Ansökan om dispens från 
ålderskraven för traktorkort 

Ange uppgifter och information nedan för dispens om ålderskraven för traktorkort för dig 
som fyllt 15 år men inte 16 år 
Namn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress Telefonummer dagtid 

Är gården en jordbruksfastighet? Om inte vad är för typ av gård? 

Hur stor är jordbruksfastigheten i hektar? 

 Varav  odlad jord 
 Är du släkt med ägaren till gården?, i så fall på vilket sätt? 

Har ägaren till gården något annat arbete än jordbruket? I vilken omfattning? 

Finns det djurbesättning på gården? 

☐ Ja ☐ Nej
Om ja beskriv djurbesättningen

Hur många anställda finns på gården? 

Finns annan arbetskraft att anlita vid behov? 

Hur många har körkort eller traktorkort på gården? 

Hur många traktorer finns på gården? 

Varför behöver du traktorkort innan du fyllt 16 år? 

Vilka vägar (ange vägnummer) behöver du köra på och vad är högsta hastigheten (km/h) på dessa vägar? Hur långt (i antal km) behöver du köra på 
respektive väg? 

Vilken typ av körningar behöver du göra och hur ofta måste du utföra körningarna? 

Underskrift av sökande 
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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Underskrift av gårdens ägare 
Ort och datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

Andra möjligheter att få köra traktor 

Man får köra traktor utan traktorkort en kortare sträcka mellan gårdens ägor eller liknande. 

Man får också köra traktor om man har körkort med behörigheten AM. Det får man ta när man fyllt 15 år. För att 
ta AM behöver man körkortstillstånd, det ansöker man om på transportstyrelsen.se. 
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