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*12202011*

Postadress Telefon Webbadress

Transportstyrelsen, 701 98 Örebro 0771-503 503 www.transportstyrelsen.se

Företaget är bundet av kollektivavtal (ange namn/beteckning) ..............................................................................

E-postadress

Namn

Postnummer och ort

Telefonnummer (även riktnummer och/eller mobiltelefon)Adress

Person-/organisationsnummer

Ansökan om
förartillstånd

Sökande (innehavare av tillstånd till internationella godstransporter inom EU och EES, s.k. gemenskapstillstånd).

Efternamn

Nationalitet

Adress

Förnamn

Förare (medborgare i ett land som inte tillhör EES)

Födelseort Födelsedatum (år, månad, dag) Personnummer eller motsvarande

Körkortsnummer Körkortet utfärdat (år, månad, dag) Körkortet utfärdat i (ange land)

Identitetshandlingens typ och nummer Anställningstid

Anställningsvillkor - observera att bestyrkt kopia av anställningsavtal ska bifogas
(se information på nästa sida)

Företaget är inte bundet av kollektivavtal men bifogar anställningsavtal och försäkrar att anställningsvillkoren 
motsvarar minst de nivåer som förekommer i normalt tillämpliga kollektivavtal inom vägtransportbranschen.

Skicka ansökan till 
Transportstyrelsen, 701 98 Örebro

som ingåtts mellan följande parter .......................................................................................................................... 
och motsvarande anställningsvillkor gäller föraren som avses i denna ansökan.

Underskrift av behörig företrädare

Ort, datum

Namnförtydligande
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Handlingar som ska bifogas ansökan

Om företaget inte är bundet av kollektivavtal ska följande framgå av bestyrkt kopia av förarens anställningsavtal:

• anställningsform (tillsvidare eller viss tid) 
• timersättning
• ob-ersättning
• milersättning
• ersättning per lastning och lossning
• traktamente
• garantilön per vecka
• semesterdagar
• semesterlön
• anställningstid
• arbetstid
• sjuklön

Om företaget är bundet av kollektivavtal ska följande framgå bestyrkt kopia av förarens anställningsavtal:

• anställningsform (tillsvidare eller viss tid)

Bestyrkt kopia av förarens identitet, pass eller likvärdig handling. Bestyrkt kopia av körkort ska alltid bifogas.

Oavsett om företaget är bundet till kollektivavtal eller inte ska en bestyrkt kopia av gällande avtal avseende 
AFA-försäkringar bifogas.
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Obs! Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra 
svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik i Sverige. Ett utfärdat förartillstånd ger alltså inte per 
automatik sådan behörighet att föraren kan utföra transporter i yrkesmässig trafik i Sverige.

Från och med 1 januari 2015 tar vi ut en ansökningsavgift på 1400 kronor. När ärendet har kommit in till oss 
skickar vi en faktura till dig. Avgiften återbetalas inte om du skulle få avslag. 
Obs! Vi påbörjar prövningen av din ansökan först när ansökningsavgiften är betald.

För internationella transporter inom EES krävs det ett gemenskapstillstånd i kombination med ett förartillstånd om 
föraren är medborgare i tredje land, dvs. medborgare i ett land som inte tillhör EES.
Giltighetstiden för ett förartillstånd är som längst fem år. Förartillståndet gäller bara tillsammans med giltigt 
anställningsavtal. 
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