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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 240 85, 400 22 Göteborg 
Besöksadress 
Mölndalsvägen 95, Göteborg 

transportstyrelsen.se 
vag.tff@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
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Ansökan om godkännande som 
trafiklärare för dig som saknar 
svenskt personnummer 

Personuppgifter 
Namn Samordningsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Ansökan avser 
☐ Behörighet B ☐ Behörighet BE

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Skicka blanketten till 

Skicka eller mejla blanketten till: 
Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Box 24085 
400 22 Göteborg 
vag.tff@transportstyrelsen.se 



Ansökan om godkännande som 
trafiklärare för dig som saknar 
svenskt personnummer 
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Upplysningar 
Denna blankett ska endast användas av dig som ansöker om godkännande som trafiklärare och 
som saknar svenskt personnummer. Om du har ett svenskt personnummer använder du istället vår 
e-tjänst för ansökan om godkännande. Denna blankett ska inte användas om du söker erkännande
av yrkeskvalifikationer från annat medlemsland inom EES eller Schweiz.

Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Intyg från behörig körkortsmyndighet i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

där ditt körkort är utfärdat. Intyget ska visa för vilka behörigheter ditt körkort gäller för, när behörigheterna
har förvärvats och dessas giltighetstid. Intyget ska därutöver ange om körkortsinnehavet har varit föremål
för några ingripanden under de senaste tre åren. Intyget får vara utfärdat tidigast tre månader före din
ansökan om godkännande.

• Lämplighetsintyg från polismyndigheten i det land eller de länder du stadigvarande har vistats de senaste
åren. Intyget bör vara utfärdat tidigast tre månader före din ansökan om godkännande.

• Kopia på pass.
• Examensbevis från utbildning till trafiklärare inom yrkeshögskolan eller bestyrkt dokumentation från

annan utbildning.

Avgift för ansökan 
Vi tar ut en avgift för ansökan. När ansökan har kommit in till oss skickar vi betalningsuppgifter till dig. 
Avgiften återbetalas inte om du skulle få avslag. 

Obs! Vi påbörjar prövningen av din ansökan först när ansökningsavgiften är betald. 
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