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INFORMATION 

Ansökan om förordnande att förrätta förarprov 

Regelverk 
Bestämmelser om förordnande att förrätta förarprov finns i körkortsförordningen (1998:980),  
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, taxitrafikförordningen (2012:238)  
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov och  
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser. 
  

Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning  
För att förordnas som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska  
sökanden: 

1.    ha lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot 
yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare, 

2.    vara anställd vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och undervisa enligt nationellt  
       fastställd ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och 

Transportstyrelsen, 
3.    ha fyllt 23 är 
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare, 
5.    ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES 
6.    ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt  
       minst fem år, 
7.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft ett förordnande  
       som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och  
8.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. 

  
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som  
förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att sådant  
förordnande inte har återkallats. 
  
Ett förordnande gäller endast förarprövning av elever under utbildning på nationellt fastställd kurs.  
Förordnandet begränsas till att gälla verksamhet vid skola eller skolor där läraren är anställd. 
  
En lärare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan inte ansöka om förordnande att  
förrätta förarprov för behörigheterna A och BE. 
  
Arbetsgivarens namn och organisationsnummer ska framgå av blanketten liksom skolans SCB-kod på  
9 siffror. Därutöver ska skolans namn och adress anges. Sökanden ska underteckna ansökan tillsammans  
med rektor som även ska ange namnförtydligande och telefonnummer dagtid. 
  
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i  
tiden. 
  
Till ansökan ska bifogas: 

1.    kopia av bevis om lärarexamen 
2.    intyg som styrker anställning vid den skola eller de skolor som ansökan om förordnande avser, 
3.    intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och 
4.    avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort och yrkesförarkompetens, om  
       ansökan omfattar förordnande att förrätta sådana prov. 
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Försvarsmakten 
För att förordnas som förarprövare vi Försvarsmakten ska sökanden: 

1.    ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller  
       teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut  
       85/368/eeg av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan  
       ledlemsstaterna inom EG2 , 
2.    vara anställd vid Försvarsmakten med uppgift att förrätta förarprov, 
3.    ha fyllt 23 år, 
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare, 
5.    har ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES, 
6.    ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt  
       minst fem år, 
7.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som  
       förarprövare och då fullgjort fortbildning och 
8.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. 

  
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som 
förarprövare vid Försvarsmakten eller Trafikverket, under förutsättning att sådant förordnande inte har 
återkallats. 
  
Ett förordnande gäller endast förarprövning av anställda och aspiranter inom Försvarsmakten,  
värnpliktiga, hemvärnets personal samt medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer under  
förutsättning att de har till uppgift att åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon. 
  
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i  
tiden. 
  
Förband inklusive ort ska alltid anges. 
  
Till ansökan ska bifogas: 

1.    betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan, 
2.    intyg som styrker anställning vid Försvarsmakten, samt 
3.    intyg om 
a)    genomförd grundutbildning för förarprövare, eller 
b)    genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter som 

förarprövare. 
 



BV
09

01
0 

13
03

01

Trafikverket 
För att förordnas som förarprövare vid Trafikverket ska sökanden: 

1.    ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller  
       teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut  
       85/368/EEG av den 16 juli 1985 om  jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan  
       medlemsstaterna inom EG3, 
2.    vara anställd vid Trafikverket med uppgift att förrätta förarprov, 
3.    ha fyllt 23 år 
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare 
5.    ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES, 
6.    ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under sammanlagt minst tre år, 
7.    ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under  
       sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen  
       avser och ha varit förordnad som förarprövare för behörigheten B under minst tre år, 
8.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som  
       förarprövare och då fullgjort fortbildning, och  
9.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. 

  
Bestämmelserna i första stycket 1, 6, 7 och 8 gäller inte vid förordnande som endast avser kunskapsprov. 
  
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som  
förarprövare vid Trafikverket eller Försvarsmakten, under förutsättning att sådant förordnande inte har  
återkallats. 
  
Förordnande som endast avser kunskapsprov för meddelas den som har grundläggande kunskaper inom  
följande områden. 

•    Identitetskontroll, 
•    Förvaltningsrätt, 
•    Presentationsteknik, samt 
•    Tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens, yrkesmässig trafik,  
      taxiförarlegitimation och förarprov. 

  
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i tiden. 
  
Förarprovskontor ska alltid anges. 
  
Till ansökan ska bifogas: 

1.    betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan, om ansökan omfattar  
       förordnande att förrätta körprov, 
2.    intyg som styrker anställning vid Trafikverket, och  
3.    intyg 
a)    om genomförd grundutbildning för förarprövare, om ansökan omfattar körprov, 
b)    som styrker kompetens enligt punkterna ovan, om ansökan endast omfattar kunskapsprov, eller 
c)    om genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter att som  
       förarprövare förrätta  körprov. 
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ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE 
ATT FÖRRÄTTA FÖRARPROV 

□ Vid Trafikverket1) □ Inom Försvarsmakten1) □ Inom gymnasieskola         □ Inom kommunal 
vuxenutbildning 

□ Efter genomförd grundutbildning 2) □ Annan anledning 3) 

□ Kunskapsprov för körkort       □ Kunskapsprov för yrkesförarkompetens      □ Traktorkort        

Körprov  □ A4) □B     □BE4) □C      □CE       □D □ DE      □ Körprov för taxiförarlegitimation

Personuppgifter 
Efternamn, förnamn Personnummer

Telefon dagtid E-post Förarprövarkod (i förekommande fall)

Kompletterande uppgifter från sökande som är anställd inom skolområdet 

Jag har lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) □ Ja □ Nej

Betygskopia av lärarexamen ska bifogas vid ansökan efter genomförd grundutbildning.

Arbetstid i %

Arbetsgivare Organisationsnummer Skolenhetskod (OBS! 8 siffror)

Skolans namn Skolans adress

Sökandes namnunderskrift 

1) Förarprovskontor eller förband inkl. ort ska anges här:
2) Kopia av intyg om genomförd grundutbildning ska bifogas ansökan. 
3) T.ex. byte av arbetsplats. Intyg om genomförd behörighetsutbildning eller handledarrapport för sökande 

underutbildning (bifogas ansökan)
4) Kan inte sökas av förarprövare inom skolområdet. 

Ansökan skickas till:  
Transportstyrelsen, Enhet behörigheter, Box 240 85, 400 22 Göteborg 
E-post: vag.tff@transportstyrelsen.se


Utredare
Karin Michaelsson
Blankett
BV09010 130301
INFORMATION 
Ansökan om förordnande att förrätta förarprov
Regelverk
Bestämmelser om förordnande att förrätta förarprov finns i körkortsförordningen (1998:980), 
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, taxitrafikförordningen (2012:238) 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov och 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.
 
Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 
För att förordnas som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska 
sökanden:
1.    ha lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare,
2.    vara anställd vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och undervisa enligt nationellt 
       fastställd ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen,
3.    ha fyllt 23 är
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
5.    ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES
6.    ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt 
       minst fem år,
7.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft ett förordnande 
       som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och 
8.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.
 
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som 
förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att sådant 
förordnande inte har återkallats.
 
Ett förordnande gäller endast förarprövning av elever under utbildning på nationellt fastställd kurs. 
Förordnandet begränsas till att gälla verksamhet vid skola eller skolor där läraren är anställd.
 
En lärare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan inte ansöka om förordnande att 
förrätta förarprov för behörigheterna A och BE.
 
Arbetsgivarens namn och organisationsnummer ska framgå av blanketten liksom skolans SCB-kod på 
9 siffror. Därutöver ska skolans namn och adress anges. Sökanden ska underteckna ansökan tillsammans 
med rektor som även ska ange namnförtydligande och telefonnummer dagtid.
 
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i 
tiden.
 
Till ansökan ska bifogas:
1.    kopia av bevis om lärarexamen
2.    intyg som styrker anställning vid den skola eller de skolor som ansökan om förordnande avser,
3.    intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och
4.    avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort och yrkesförarkompetens, om 
       ansökan omfattar förordnande att förrätta sådana prov.
 
BV09010 130301
Försvarsmakten
För att förordnas som förarprövare vi Försvarsmakten ska sökanden:
1.    ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller 
       teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 
       85/368/eeg av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan 
       ledlemsstaterna inom EG2 ,
2.    vara anställd vid Försvarsmakten med uppgift att förrätta förarprov,
3.    ha fyllt 23 år,
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
5.    har ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
6.    ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt 
       minst fem år,
7.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som  
       förarprövare och då fullgjort fortbildning och
8.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.
 
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten eller Trafikverket, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.
 
Ett förordnande gäller endast förarprövning av anställda och aspiranter inom Försvarsmakten, 
värnpliktiga, hemvärnets personal samt medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer under 
förutsättning att de har till uppgift att åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon.
 
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i 
tiden.
 
Förband inklusive ort ska alltid anges.
 
Till ansökan ska bifogas:
1.    betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan,
2.    intyg som styrker anställning vid Försvarsmakten, samt
3.    intyg om
a)    genomförd grundutbildning för förarprövare, eller
b)    genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter som förarprövare.
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Trafikverket
För att förordnas som förarprövare vid Trafikverket ska sökanden:
1.    ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller 
       teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 
       85/368/EEG av den 16 juli 1985 om  jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan 
       medlemsstaterna inom EG3,
2.    vara anställd vid Trafikverket med uppgift att förrätta förarprov,
3.    ha fyllt 23 år
4.    med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare
5.    ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
6.    ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under sammanlagt minst tre år,
7.    ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under 
       sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen 
       avser och ha varit förordnad som förarprövare för behörigheten B under minst tre år,
8.    med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som 
       förarprövare och då fullgjort fortbildning, och 
9.    inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.
 
Bestämmelserna i första stycket 1, 6, 7 och 8 gäller inte vid förordnande som endast avser kunskapsprov.
 
Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som 
förarprövare vid Trafikverket eller Försvarsmakten, under förutsättning att sådant förordnande inte har 
återkallats.
 
Förordnande som endast avser kunskapsprov för meddelas den som har grundläggande kunskaper inom 
följande områden.
·    Identitetskontroll,
·    Förvaltningsrätt,
·    Presentationsteknik, samt
·    Tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens, yrkesmässig trafik, 
      taxiförarlegitimation och förarprov.
 
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas fr.o.m. dagen för beslut, dvs. inte bakåt i tiden.
 
Förarprovskontor ska alltid anges.
 
Till ansökan ska bifogas:
1.    betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan, om ansökan omfattar 
       förordnande att förrätta körprov,
2.    intyg som styrker anställning vid Trafikverket, och 
3.    intyg
a)    om genomförd grundutbildning för förarprövare, om ansökan omfattar körprov,
b)    som styrker kompetens enligt punkterna ovan, om ansökan endast omfattar kunskapsprov, eller
c)    om genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter att som 
       förarprövare förrätta  körprov.
 
BV09010 151214
ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE
ATT FÖRRÄTTA FÖRARPROV 
□ 
Vid Trafikverket
1)
□
 Inom Försvarsmakten
1)
□ 
Inom gymnasieskola         
□
Inom kommunal 
vuxenutbildning 
□
Efter genomförd grundutbildning 
2)
□
Annan anledning 
3) 
□
Kunskapsprov för körkort       
□
Kunskapsprov för yrkesförarkompetens      
□
 Traktorkort        
Körprov  
□
A
4) 
□
B     
□
BE
4)
□
C      
□
CE       
□
D
□
 DE      
□ 
Körprov för taxiförarlegitimation
Personuppgifter 
Efternamn, förnamn 
Personnummer
Telefon 
dagtid
E-post
Förarprövarkod (i förekommande fall)
Kompletterande uppgifter från sökande som är anställd inom skolområdet 
Jag har lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100)
□
 Ja 
□
Nej
Betygskopia av lärarexamen ska bifogas vid ansökan efter genomförd grundutbildning.
Arbetstid i %
Arbetsgivare
Organisationsnummer
Skolenhetskod (OBS! 8 siffror)
Skolans namn
Skolans adress
Sökandes namnunderskrift 
1)
Förarprovskontor eller förband inkl. ort ska anges här:
2)
Kopia av intyg om genomförd grundutbildning ska bifogas ansökan. 
3)
T.ex. byte av arbetsplats. Intyg om genomförd behörighetsutbildning eller handledarrapport för sökande underutbildning (bifogas ansökan)
4
)
Kan inte sökas av förarprövare inom skolområdet. 
Ansökan skickas till: 
Transportstyrelsen, Enhet behörigheter, Box 240 85, 400 22 Göteborg
E-post: vag.tff@transportstyrelsen.se

