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Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar
identitetshandling vid förarprov eller körkortsförnyelse
Ansökan bör skickas in ca en vecka före provtillfället eller körkortsförnyelsen. Undantag som beviljas är
giltiga i två månader vid förarprov och som längst i två veckor vid körkortsförnyelser.
Lämnade uppgifter kommer kontrolleras med Skatteverket och vid behov med Migrationsverket. Vi
kontrollerar även att både du och intygsgivaren har en fastställd identitet.

Någon av följande personer kan vara intygsgivare:






Din maka, make.
Registrerad partner.
Ditt barn som fyllt 18 år.
Din förälder/vårdnadshavare.
Sambo (Se nästa stycke).

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor enligt sambolagen måste samtliga av
följande villkor vara uppfyllda:




Ni är folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn. Ni ska vara folkbokförda på
samma adress sedan minst sex månader.
Ni har ett parförhållande.
Ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

Intygsgivaren ska:







Ha fyllt 18 år.
Vara med vid ditt besök på Trafikverkets Förarprovskontor.
Känna dig väl och kunna visa sin relation till dig.
Ha en fastställd identitet.
Skriftligen intyga att dina personuppgifter är riktiga i din ansökan.
Kunna identifiera sig med en godtagbar id-handling (Se nästa stycke).

Godtagbara identitetshandlingar:







Svenskt EU-pass.
Svensk nationellt id-kort, s.k. NID-kort.
ID-kort utfärdat av Skatteverket.
Svenskt körkort.
SIS-märkta företags-, tjänste- eller id-kort.
Utländskt EU-pass samt pass från Island Liechtenstein, Norge och Schweiz utfärdade fr.o.m.
den 1 september 2006.

Handlingen måste vara giltig och fotografiet ska vara välliknande.

Lämnade uppgifter kommer under handläggningen av ansökan att kontrolleras
med Skatteverkets folkbokföring och vid behov med Migrationsverket.
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Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar
identitetshandling
Trafikverket kan medge undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling
efter en ansökan på denna blankett. Den körkortssökandes identitet ska då fastställas
genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make, maka, sambo, registrerad partner eller
myndigt barn skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga.
Den som lämnar en försäkran ska vara närvarande vid identitetskontrollen och kunna styrka
sin egen identitet. Beslutet från Trafikverket om undantag ska tas med till provtillfället.
En identitetshandling som har upphört att gälla godtas inte.
Se även informationen på sida 1.
Ansökan bör skickas in ca en vecka före provtillfället eller körkortsförnyelsen till något av Trafikverkets
förarprovskontor. Adresserna finns på www.trafikverket.se. Du kan också få dem via Trafikverkets
kundtjänst för förarprovsfrågor på telefon 0771-17 18 19.

Uppgifter om körkortssökanden
Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Personnummer

Postadress

Telefon (dagtid)

Postnummer

Ort

Uppgifter om intygsgivaren
Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Förhållande till körkortssökanden

Förälder/
Vårdnadshavare

Maka/make

Personnummer

Sambo/
Registrerad partner

Telefon (dagtid)

Myndigt barn

Typ av legitimation *

Legitimationsnummer

Härmed intygar jag att den körkortssökande är den person som anges ovan
Namnteckning

Namnförtydligande

För att din ansökan ska beviljas krävs att de uppgifter du uppgett överensstämmer med Skatteverkets folkbokföring.
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* Godtagbara identitetshandlingar är följande:
• SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
• svenskt nationellt identitetskort
• identitetskort utfärdat av skatteverket,
• svenskt körkort eller svenskt EU-pass,
• övriga EU-pass utfärdade från och med 1 september 2006,
• pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med 1 september 2006

Skriv ut formulär

