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medicinska kraven för innehav av
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taxiförarlegitimation
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Personuppgifter
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Namn
Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer dagtid

Ansökan avser
AM
A1
C1E
C

E-postadress

A2
CE

A
D1

B
D1E

BE
D

Traktor
DE

C1
Taxi

AM = moped klass I, A1 = lätt motorcykel, A2 = mellanstor motorcykel, A = motorcykel,
B = personbil och lätt lastbil, Traktor = traktorkort, C1 = medeltung lastbil, C = tung lastbil,
D1 = mellanstor buss, D = buss, E = tungt släpfordon, Taxi = taxiförarlegitimation

Jag ansöker i första hand om behörigheten/erna:
Jag ansöker i andra hand om behörigheten/erna:

utan begränsning.
med begränsning enligt
nedan.
med begränsning enligt
nedan.

Jag ansöker enbart om behörigheten/erna:

TSV7044, v09.00, 2019-10-11

Beskriv tänkbara begränsningar, se upplysningar. Vid ansökan om geografisk begränsning kan du även bifoga
en karta.

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74

enskilt godkännand
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Ansökan om undantag från de
medicinska kraven för innehav av
Uppgifter om den
sökande
körkort,
traktorkort eller
Namn
taxiförarlegitimation
Utdelningsadress

Övrigt

Ange vilken sjukdom eller annat medicinskt förhållande som din ansökan gäller samt övriga omständigheter
Postnummer
Postort
som du vill uppge som skäl för
din ansökan om undantag.
Telefonnummer

E-postadress

Jag är registrerad importör

Ja

Nej

Uppgifter om fordonet
Identifieringsnummer (chassinummer)

Originalintyget inlämnat i sam

Ja
Utfärdandeland för det enskilda godkännandet

Fabrikat

Godkännandenummer

Fordonsslag

Ne

*) Om intyget i original skickas med denna ansökan ska ni meddela ursprungskontrollen att intyget är insänt i s
insänds till Transportstyrelsen kommer att behållas av myndigheten oavsett utfall av beslut.

Undertecknad ansöker härmed om prövning om ett utländskt enskilt godkänn

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information
Till ansökan ska intyget om enskilt godkännande i original bifogas samt en för
Läkarintyg
Annan handling,
t.ex. intyg
frånäven
din arbetsgivare
fordonet bedömts mot. Registrerade
importörer
kan
bifoga en bestyrkt k
bifogat intyget om enskilt godkännande i samband med ursprungskontroll beh
Om handlingar redan finns hos
behöver du inte bifoga nya intyg.
härTransportstyrelsen
ansökan.
Ett enskilt godkännande är inte automatiskt gällande i en annan medlemsstat
enligt Fordonsförordningen (2009:211), 4 kap. 16 §, besluta om ett utländskt e
Skicka blanketten till
Sverige. Beslut meddelas skriftligen
Skicka eller mejla blanketten till:
Ingen avgift tas ut för ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Transportstyrelsen
Bilagor

7014, v01.00, 2015-08-12

Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
vag@transportstyrelsen.se

Skicka blanketten till
Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen
Box 267, 781 23 Borlänge

Skicka med e-post

Skick
vag@

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftsla
Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.
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Upplysningar
Du kan ansöka om undantag
Du kan ansöka om undantag (dispens) från de medicinska kraven om du har fått avslag på din ansökan om
körkortstillstånd eller taxiförarlegitimation eller fått ditt körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation återkallat.
Innan du ansöker om undantag måste du ha fått ett beslut där det fastställts att du inte uppfyller de medicinska
kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125). Transportstyrelsen kan inte pröva
din ansökan om undantag förrän beslutet har vunnit laga kraft, d.v.s. när beslutet inte längre går att överklaga.
Väljer du att överklaga Transportstyrelsens beslut prövas din ansökan om undantag först efter att domstolarnas
prövning är klar.
•
•

Transportstyrelsen är restriktiv med att medge undantag från de medicinska kraven och en
förutsättning är att vi bedömer att det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
Av trafiksäkerhetsskäl kan behörigheten behöva begränsas på något sätt för att vi ska kunna medge
undantag och då krävs att begränsningen ger en betydande minskning av riskerna i trafiken.
Exempel på begränsningar är:
1. Körning under dagtid (t.ex. från en timme efter soluppgången till en timme före solnedgången).
2. Körning inom en radie av … km från körkortsinnehavarens bostad eller inom staden/regionen…
3. Körning utan passagerare.

Om vi bifaller din ansökan om undantag ska du ansöka om körkortstillstånd hos Körkort på Transportstyrelsen.
Du kan ansöka om körkortstillstånd direkt på transportstyrelsen.se. Du behöver ingen e-legitimation.
Det är bara den som är lämplig med tanke på de personliga och medicinska förhållandena, som får
körkortstillstånd. Din ansökan måste därför prövas utifrån detta.
Bilagor
Om du vill styrka ditt behov av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation kan
du bifoga ett intyg från din arbetsgivare. Intyget kan t.ex. innehålla uppgifter om varför du behöver
behörigheten och en beskrivning av dina arbetsuppgifter.
Har du frågor?
Kontakta Transportstyrelsen på telefon 0771-503 503
eller via e-post: vag@transportstyrelsen.se

