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Anmälan om genomförd  
utbildning  och  prov  för  moped  
klass II, snöskoter eller  
terränghjuling  

Denna blankett används endast om eleven inte har ett svenskt  person- eller  samordningsnummer. Se baksidan för  
information.  

Uppgifter om eleven 
Namn Födelsedatum (år, mån, dag) 

Samtliga förnamn Kön 

Födelseort och födelseland Medborgare i 

Adress i Sverige 

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress  

Utbildning 
Lärarensnamn Lärarens personnummer  (ÅÅMMDDXXXX)  

Behörighet (markera endast ett alternativ) 

☐ Moped klass II ☐ Snöskoter ☐ Terränghjuling

Utbildningsdatum 

Provort (postadress) Telefonnummer (även riktnummer)  

Prov 
Provförättarens namn Provförättarens  personnummer  (ÅÅMMDDXXXX)  

Behörighet (markera endast ett alternativ) 

☐ Moped klass II ☐ Snöskoter ☐ Terränghjuling

Datum för prov Resultat  (G eller IG)  

Provort  (postadress)  Telefonnummer (även riktnummer)  

Rapportör*  
Anordnarens namn Rapportörens personnummer  (ÅÅMMDDXXXX)  

Härmed intygas att ovanstående elev har genomfört utbildning eller utbildning och prov enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling (TSFS 2009:14). 
Namnteckning Namnförtydligande  

*Rapportör som anmälts till Transportstyrelsen.
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Transportstyrelsen 
701 97 Örebro  
Besöksadress  
Tunnlandsgatan 3,  Örebro  

transportstyrelsen.se  
kontakt@transportstyrelsen.se  

Telefon   0771-503 503  
Telefax   019-262 612
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Om  eleven  inte har  ett  svenskt  person- eller  samordningsnummer  
För att ett  förarbevis ska kunna utfärdas  måste eleven få ett svenskt samordningsnummer, som vi  beställer från 
Skatteverket. Om eleven redan har ett svenskt samordningsnummer, behöver vi inte beställa ett nytt.  

Fyll i anmälan och  bifoga en styrkt kopia av  elevens pass.  Kopian ska innehålla passets samtliga sidor (alla där  
det finns  något skrivet och även framsidan). Den ska vara tydlig och passet  måste  vara giltigt.  

Skicka anmälan  och  den  styrkta  kopian  till  
Transportstyrelsen 
701 97 Örebro  
Avgiften för  förarbeviset kan enbart faktureras inom Sverige. Därför kommer inbetalningskort och förarbevis att  
skickas till den svenska adressen som angivits under Uppgifter om eleven.  

Inrapportering av utbildning och prov  
Denna anmälan kan användas även om  du bara vill rapportera in en utbildning.   

Både godkända (G) och icke godkända (IG)  prov ska rapporteras till Transportstyrelsen.   

Har du frågor? Då kan du vända dig till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på  

0771-81 81 8 1.  
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