
Förarkort för färdskrivare
Ansökan/Anmälan

Sökande

Var vänlig texta!

Svenskt person-/samordningsnummer

Födelsedatum (åååå/mm/dd)
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Körkortsuppgifter (endast om utländskt körkort)

Postort

förstagångsansökan

Ansökningsdatum

Efternamn

Adress i Sverige Postnummer

Födelseland

Körkortsnummer

Ansökan avser

Kortets nummer

Utfärdandeland .............................................................................................................

Ansökan skickas till 
Transportstyrelsen, 701 94 Örebro
Tfn. 0771-81 81 81

Förnamn

Utfärdande myndighet Utfärdandeland

Födelseort

utbyte av utländskt
förarkort till svenskt

utbyte av svenskt
förarkort

ersättningskort

Jag intygar med min underskrift längst ner på blanketten att jag inte redan har 
ett giltigt förarkort.

Orsak:            stulet          borttappat             felaktigt       flyttat till Sverige

Jag intygar med min underskrift längst ner på blanketten att jag inte redan har 
ett giltigt förarkort.

Orsak:            namnändring                 personnummerändring

Anmäl nedan varför du ansöker om ersättningskort.

Jag anmäler att mitt förarkort är

stulet

borttappat

felaktigt

Land där stölden skett ............................................................................................................

Obs! Förarkortet måste skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med anmälan.
Skriv på vilket sätt förarkortet är felaktigt på baksidan av denna blankett.

Endast för Trafikverkets noteringar.

Identitetskontroll enligt TSFS 2013:117 § 8.

Pass ..............................................................................

Annan handling, ange vilken .........................................

.......................................................................................

Handläggare Trafikverket:.....................................................

Sökandens underskrift

Kontor:...................................................................................

Plats för stämpel:

Ifylls av Trafikverket

Styrkande av normal hemvist enligt art. 26.2 och 26.3 i 
Förordning (EU) nr 165/2014.

Personlig anknytning, om arbetsgivarintyg saknas, 
(intyg om normal hemvis bifogas)

Yrkesmässig anknytning (arbetsgivarintyg bifogas)

Dokument som styrker ovanstående val bifogas i ansökan.

Sökandens telefonnummer

..............................................................................................

........................................................

*13291011*

*13291011*
*13291011*



Förarkort för digital färdskrivare
- allmän information

Ansökan och betalning
Om du har svenskt körkort och vill ha en snabbare handläggning rekommenderar vi att du går in 
på websida http://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/yrkestrafik och använder e-tjänst för 
Förarkort för digital färdskrivare - ansökan. Du beställer då en ansökan som redan är ifylld och 
som du bara behöver skriva under. Samtidigt får du en faktura.

I annat fall skickar vi en faktura på avgiften för förarkortet (100 kr) när din ansökan kommit till 
oss. Ansökan behandlas inte förrän betalningen har kommit in. Om din ansökan avser ett 
felaktigt kort måste du även skicka in detta till Transportstyrelsen, 701 94 Örebro.

Foto och namnteckning
Vi tillverkar förarkortet med foto och namnteckning från ditt senast utfärdade svenska körkort. 
Om du har ett utländskt körkort eller om ansökan avser namn- eller personnummerändring, sker 
fotografering och namnteckning i samband med ansökningstillfället. Du ansöker på något av 
Trafikverkets förarprovskontor och kommer att få visa legitimation.

Var hämtar du ditt förarkort?
Förarkortet levereras i en rekommenderad försändelse som hämtas ut hos ombud/serviceställe. 
Du får en avi hemskickad som anger vilket ombud/serviceställe som gäller. Du måste identifiera 
dig när du hämtar kortet. 

Vad gäller om förarkortet blir stulet, borttappat eller är felaktigt?
Om förarkortet blir stulet, borttappat eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen 
och ansöka om ersättningskort inom sju dagar från att skadan eller förlusten upptäcks. Du ska 
göra anmälan även om du inte behöver ett ersättningskort. Om ett förarkort blir stulet utomlands, 
ska stölden anmälas både till Transportstyrelsen och till polisen i det land där stölden skett.

Ett förarkort som anmälts stulet, borttappat eller felaktigt är ogiltigt. Om det förlorade 
förarkortet kommer tillrätta, får det inte användas utan ska sändas in till Transportstyrelsen, 
701 94 Örebro.

Förarkortet är personligt och är en värdehandling
det är förbjudet att

- låna ut eller överlåta sitt förarkort
- använda ett annat förarkort än sitt eget.

Förarkortet knyter innehavaren till de kördata som registreras i den digitala färdskrivare som 
kortet används i. Det är därför viktigt att du är aktsam om förarkortet så att ingen obehörig kan 
använda det.
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