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Ansökan 
om godkännande som handledare
för övningskörning i anställningsförhållande

Uppgifter om den som ansöker som handledare
Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer/samordningsnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Postutdelningsadress på folkbokföringsorten

Postnummer

Företagets namn

Postort

Innehav av körkort utfärdat i annan stat inom EES *

Utfärdandeland och ort Körkortsbehörigheter Utärdandedatum Giltigt t.o.m.

Den som ansöker om godkännande som handledare med stöd av körkort utfärdat i annan stat inom EES 
ska bifoga utredning som styrker körkortsinnehav som anges i 4 kap. 7 § körkortslagen. (T. ex. kopia av körkortshandling.)

Ansökan omfattar övningskörning med samtliga namngivna elever enligt förteckning på omstående sidor, 
anställda i samma företag som undertecknad.

Sökandens underskrift

Ansökan skickas till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

* EES-området (= Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,Irland, Island, Italien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Organisationsnummer



Underskrift
Anställd vid (företagets namn)

Nr Elevens personnummer Elevens för- och efternamn
Övningskörningen
avser behörighet/er

TS-notering om KK-tillstånd
  Finns             Saknas
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Anställd vid (företagets namn)

Nr Elevens personnummer Elevens för- och efternamn
Övningskörningen
avser behörighet/er
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  Finns             Saknas
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Information om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande 
 
Du som i din anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda som övningskör i sin anställning hos samma 
arbetsgivare, har möjlighet att ansöka om handledarskap för flera personer samtidigt. 
 
Transportstyrelsens prövning av ansökan om godkännande omfattar enbart de personer som tagits upp i elevförteckningen  
i ansökan. Det innebär att du måste ansöka på nytt om du ska vara handledare för fler anställda än de som du tidigare  
godkänts för. De elever du ansöker om handledarskap för måste ha ett gällande körkortstillstånd innan en prövning kan  
göras. 
 
När Transportstyrelsen godkänt dig som handledare utfärdar vi ett "bevis om handledarskap". Samtidigt får du besked om  
vilka elever som godkännandet omfattar. Detta framgår även i vägtrafikregistret. Beviset om handledarskap ska medföras  
vid övningskörning med den anställde. På beviset står inte eleverna upptagna eftersom detta framgår av vägtrafikregistret.  
Du behöver därför bara ha med dig ett bevis oavsett om ytterligare bevis utfärdas på grund av ny ansökan. 
 
Den som övningskör (eleven) ska ha ett gällande körkortstillstånd. Vid all övningskörning är det handledaren som anses  
som förare av fordonet och är ansvarig för körningen. Godkännandet som handledare upphör automatiskt att gälla om ditt  
körkort återkallas. 
 
För att bli godkänd som handledare krävs att du har fyllt 24 år. Du måste också ha körkort för fordon av det slag som 
övningskörningen avser och du ska ha haft det under minst fem av de senaste tio åren. En ansökan kan dock avslås om  
körkortet varit återkallat under de senaste tre åren. Ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller i någon annan stat inom  
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
För övningskörning för behörigheten B krävs det att du har gått en introduktionsutbildning tillsammans med eleven/ 
eleverna innan du ansöker om att få vara handledare. 
 
Elevens ålder vid övningskörning  

Behörighet: Elevens ålder: 
A1         15 år och 9 månader 
A2      17 år och 6 månader 
A        19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under 

förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex 
månader, 
23 år för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren 
inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. 

B       16 år vid körning med personbil utan släp. 
17 år och 6 månader vid körning med  
- lätt lastbil 
- personbil med lätt släp eller  
- personbil eller lätt lastbil samt ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kg och i kombination 
med dragfordonets totalvikt inte överstiger 4250 kg (utökad behörighet B). 

BE         18 år 
C1     18 år 
C1E   18 år 
C       20 år 
CE     20 år 
D1     20 år 
D1E   20 år 
D       23 år 
DE     23 år 

 
Andra krav 
Den som ska övningsköra med ett fordon som kräver behörigheten BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE måste  
ha ett körkort med behörigheten B eller ha haft körkort för det slag av fordon som han eller hon övningskör med. 
 
Bestämmelser 
Regler om övningskörning finns i 4 kap. körkortslagen (1998:488) och 4 kap. körkortsförordningen (1998:980). 
 
 
                                
 

OBS! Meddelanden kan inte lämnas på denna blankett, den läses maskinellt 


	Falt: 
	Falt__1: 
	Falt__2: 
	Falt__3: 
	Falt__4: 
	Falt__5: 
	Falt__6: 
	Falt__7: 
	Falt__8: 
	Falt__9: 
	Falt__10: 
	Falt__11: 
	Falt__12: 
	Falt__13: 
	Falt__14: 
	Falt__15: 
	Falt__16: 
	Falt__17: 
	Falt__18: 
	Falt__19: 
	Falt__20: 
	Falt__21: 
	Falt__22: 
	Falt__23: 
	Falt__24: 
	Falt__25: 
	Falt__26: 
	Falt__27: 
	Falt__28: 
	Falt__29: 
	Falt__30: 
	Falt__31: 
	Falt__32: 
	Falt__33: 
	Falt__34: 
	Falt__35: 
	Falt__36: 
	Falt__37: 
	Falt__38: 
	Falt__39: 
	Falt__40: 
	Falt__41: 
	Falt__42: 
	Falt__43: 
	Falt__44: 
	Falt__45: 
	Falt__46: 
	Falt__47: 
	Falt__48: 
	Falt__49: 
	Falt__50: 
	Falt__51: 
	Falt__52: 
	Falt__53: 
	Falt__54: 
	Falt__55: 
	Falt__56: 
	Falt__57: 
	Falt__58: 
	Falt__59: 
	Falt__60: 
	Falt__61: 
	Falt__62: 
	Falt__63: 
	Falt__64: 
	Falt__65: 
	Falt__66: 
	Falt__67: 
	Falt__68: 
	Falt__69: 
	Falt__70: 
	Falt__71: 
	Falt__72: 
	Falt__73: 
	Falt__74: 
	Falt__75: 
	Falt__76: 
	Falt__77: 
	Falt__78: 
	Falt__79: 
	Falt__80: 
	Falt__81: 
	Falt__82: 
	Falt__83: 
	Falt__84: 
	Falt__85: 
	Falt__86: 
	Falt__87: 
	Falt__88: 
	Falt__89: 
	Falt__90: 
	Falt__91: 
	Falt__92: 
	Falt__93: 
	Falt__94: 
	Falt__95: 
	Falt__96: 
	Falt__97: 
	Falt__98: 
	Falt__99: 
	Falt__100: 
	Falt__101: 
	Falt__102: 
	Falt__103: 
	Falt__104: 
	Falt__105: 
	Falt__106: 
	Falt__107: 
	Falt__108: 
	Falt__109: 
	Falt__110: 
	Falt__111: 
	Falt__112: 
	Falt__113: 
	Falt__114: 
	Falt__115: 
	Falt__116: 
	Falt__117: 
	Falt__118: 
	Falt__119: 
	Falt__120: 
	Falt__121: 
	Falt__122: 
	Falt__123: 
	Falt__124: 
	Falt__125: 
	Falt__126: 
	Falt__127: 
	Falt__128: 
	Falt__129: 
	Falt__130: 
	Falt__131: 
	Falt__132: 
	Falt__133: 
	Falt__134: 
	Falt__135: 
	Falt__136: 
	Falt__137: 
	Falt__138: 
	Falt__139: 
	Falt__140: 
	Falt__141: 
	Falt__142: 
	Falt__143: 
	Falt__144: 
	Falt__145: 
	Falt__146: 
	Falt__147: 
	Falt__148: 
	Falt__149: 
	Falt__150: 
	Falt__151: 
	Falt__152: 
	Falt__153: 
	Falt__154: 
	Falt__155: 
	Falt__156: 
	Falt__157: 
	Falt__158: 
	Falt__159: 
	Falt__160: 
	Falt__161: 
	Falt__162: 
	Falt__163: 
	Falt__164: 
	Falt__165: 
	Falt__166: 
	Falt__167: 
	Falt__168: 
	Falt__169: 
	Falt__170: 
	Falt__171: 
	Falt__172: 
	Falt__173: 
	Falt__174: 
	Falt__175: 


