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Ansökan om undantag från kravet att visa id-handling 

Information om undantag från kravet 
att visa id-handling 
Använd den här blanketten om du inte har en id-handling och vill ansöka om 

att en annan person intygar din identitet när du ska: 

• göra prov för en körkortsbehörighet  

• göra ett ADR-prov 

• fotografera dig för körkortsförnyelse 

• byta ut ett utländskt körkort 

 

Du kan läsa om vilka id-handlingar vi godtar på trafikverket.se/korkort. 

Vem kan intyga din identitet? 
Den som intygar måste ha fyllt 18 år och kan vara: 

• din förälder eller annan vårdnadshavare 

• din mor- eller farförälder 

• din make, maka, registrerad partner 

• ditt myndiga barn 

• din sambo om ni varit folkbokförda på samma adress sedan minst sex 

månader 

• förälder till ditt barn  

 

Det är viktigt att den som intygar är med vid provtillfället eller fotograferingen 

och kan legitimera sig med en id-handling som Trafikverket godtar.  

Så här gör du 
Skicka in din ansökan via mejl eller post minst en vecka innan ditt besök. Om 

du skickar ett mejl är det viktigt att du skriver ”Ansökan om undantag från 

kravet att visa id-handling” i ämnesraden.  

trafikverket@trafikverket.se 

Trafikverket  

Ärendemottagning 

Provstöd  

Box 810  

781 28 Borlänge 
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Ansökan om undantag från kravet att 
visa id-handling 
Uppgifter du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets 

folkbokföring. 

Obligatoriska uppgifter markeras med *. 

Ansökan gäller: 
Körkortsbehörighet  

ADR-prov   

Körkortsförnyelse  

Utbyte  av  utländskt  körkort  

Uppgifter om sökanden 
Namn* Personnummer (12 siffror)* 

Adress* Postnummer* Ort* 

E-post* Telefon- eller mobilnummer* 

Uppgifter om intygsgivaren 
Namn* Personnummer (12 siffror)* 

Typ av identitetshandling Identitetshandling giltig t.o.m. Telefon- eller mobilnummer 

Förhållande till sökande 

Förälder,  vårdnadshavare,  mor- eller  farförälder  

Make,  maka  eller  registrerad  partner  

Sambo  eller  har  gemensamma  barn  

Myndigt  barn  

Intyga uppgifter 
Härmed intygar jag att den sökande är den person som anges ovan. 

Intygsgivarens namnteckning*  Namnförtydligande*  
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