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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av 
färdskrivarkort; 

beslutade den 10 mars 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 16 § förordningen 

(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. att 3, 6 och 8 §§ 

styrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av 

färdskrivarkort ska ha följande lydelse. 

3 § Ansökan om färdskrivarkort ska göras på blanketter fastställda av 

Transportstyrelsen, eller via Transportstyrelsens e-tjänst. 

6 § Har den som ansöker om förarkort inte svenskt körkort ska ansökan 

om förarkort ske personligen på något av Trafikverkets förarprovskontor. 

Vid sådan ansökan ska fotografi och namnteckning lämnas elektroniskt på 

det sätt som framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) 

om ansökan om körkort på elektronisk väg. I samband med ansökan ska 

sökandens identitet samt normala hemvist fastställas enligt artikel 26.3 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 

februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. 

Utöver vad som sägs i artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 165/2014 får styrkande av normal hemvist ske även 

genom intyg som lämnas i samband med ansökan. 

8 § Vid ansökan om förarkort enligt 6 § ska sökanden kunna styrka sin 

identitet. Detta ska ske genom uppvisande av godtagbar identitetshandling 

som ska vara giltig.  

Godtagbara identitetshandlingar är 

1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 

2. svenskt nationellt identitetskort, 

3. svenskt körkort,  

4. identitetskort utfärdat av Skatteverket, 

5. svenskt EU-pass, 

6. annat EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006,  

7. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och 

med den 1 september 2006, och 
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8. pass från land som är fördragsslutande part till Europeiska 

överenskommelsen om arbetsförhållanden för internationella vägtransporter 

(AETR). 

___________ 

Denna författning träder ikraft den 20 mars 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Camilla Sundén 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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