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Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:13) om kunskapsprov, 
behörighet AM; 

beslutade den 24 juni 2009.  

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § körkortsförord-

ningen (1998:980) att 3 kap. 11 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2009:13) om kunskapsprov, behörighet AM ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

11 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov. 

1. Sökanden inställer sig inte på meddelad tid för provet.  

2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap. Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:68) om förarprov, 

gemensamma bestämmelser. 

3. Sökanden kan vid provtillfället inte genom intyg styrka permanent 

bosättning i Sverige eller studier här i minst sex månader. Intyget får vid 

provtillfället inte vara äldre än tre månader. Formulär för intyg tillhandahålls 

av Vägverket. Något intyg behövs dock inte om sökanden är folkbokförd i 

Sverige sedan minst 185 dagar. 

4. Sökanden kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte 

innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

5. Sökanden har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande 

och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring. 

6. Sökanden bör på grund av annan omständighet inte genomgå prov. 

Allmänna råd 

Handling som sökanden åberopar för att styrka permanent bosätt-

ning eller studier bör vara skriven på svenska språket. 

Exempel på omständighet som innebär att sökanden inte bör 

genomgå prov kan vara att sökanden förgriper sig med våld eller hot 

om våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid 

Vägverket, använder otillåtna hjälpmedel vid kunskapsprovet, 
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uppträder bråkigt eller störande vid provet så att detta inte kan 

genomföras på föreskrivet sätt.  

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Maria Åkerlund 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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