
ENKLARE MED NYA KORKORT
Det blir lattare for husvagns- och hus-
bilsagare att ta korkort. I januari 2013
infers flera nya korkortsklasser.

Manga husvagnsforare maste i dag ta ett
BE-korkort. Sa blir det inte efter den 1,9
januari 2013 da Sverige EU-anpassar sina
korkort. I stallet for ett fbrarprov med ett
komplett teoriprov och uppkorning kom-
mer manga husvagnsforare att klara sig
med ett korprov. I alia fall sa lange bilen,
vagnen och lasten inte vager over 4 250 kilo.

- Den som klarar det nya korprovet kom-
mer att ha ett B-korkort med en kod som

visar att du far kora husvagn eller annan
last upp till 4,25 ton, ungefar som det i dag
f ramgar om fbraren behover glasogon, sager
Karin Michaelsson, utredare pa enheten for
behorigheter pa Transportstyrelsen.

De nya korkortsreglerna innebar ocksa
forenklingar for manga husbilsagare. Den
som kor en husbil med en totalvikt pa over
3,5 ton maste i dag ta ett korkort for tung
lastbil, sa kallat C-korkort. I framtiden
kommer det att racka med det nya Cl-kor-
kortet. Med det far du kora ett fordon som
vager upp till 7,5 ton, dessutom med ett slap
som vager hogst 75O kilo.

Andra nya korkort som infbrs 2013
paverkar i forsta hand buss- och lastbilsfb-
rare. Men aven mc-forare.

Det kommer bland annat att infbras ett
nytt korkort for motorcyklar, A2-kort, som
ar ett mellanting mellan dagens latta och
tunga mc-kort.
Maste de med gamla korkort kora upp igen?

- Nej, i Sverige bar vi det som ka I las
grandfather's rights. Det betyder att du far
behalla den behorighet du hade nar du tog
korkortet. Sa de nya reglerna paverkar bara
dem som ska ta ett nytt korkort, sager Karin
Michaelsson. FREDRIK NEJMAN

•<' -ait""Jfkti^-^wi&v \ •¥$•$&&&&•.•?.**"*
KOLL PA KORKORTET? - SA FORANDRAS REGLERNA

I DAG 2013
' Husvagn

Husbil

Me

Bil

BE-kort kravs nar bil, husvagn, eller annat slap inklusive last vager over 3,5
ton eller om husvagnen vager mer an bilen. Den som har en lite mindre
husvagn och en inte allt for stor bil klarar sig ofta med ett vanligt B-kb'rkort.

C-kort, samma som for tung lastbil, kravs om bilen vager over 3,5 ton.

A1 for la'tt me (125 kubik), A for tunga motorcyklar

B-kort, ocksl for la'tt lastbil. Max 3,5 ton.

B-kort med utokad beh6righet(korprov kravs) for bil, husvagn
(slap) och last som vager mellan 3,5 ton till 4,25 ton. Tyngre
ekipage kra'ver ett BE-kort (finns kvar i annan version).

C1-kort infers for husbilar och lastbilar som vager mellan 3,5
och 7 ton. Over 7 ton finns C-kortet kvar.

Ett nytt korkort, A2, infors mellan la'tt och tung me.

Ingen fbrandring.
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Djurtransporter - hast

Djurtransporter - hast, 1 dag
Kursnr 223

Malgrupp
Hasttransportorer

Mai
Efter utbildningen ska kursdeltagaren ha fatt de teoretiska och praktiska kunskaper som kravs for att verka
som registrerad hasttransportor

Innehall
Grundlaggande lagstiftning, hastens fysiologi och naturliga beteende, fordon, transportdokument och
praktisk dokumenthantering

Pris
1600 kronor for TYA-foretag, 2350 kroner for ovriga foretag. Alia priser exklusive moms och logi

Kursen galler for transportorer av hastar. For transportorer av
lantbrukets djur och fjaderfan finns sarskilt anpassade kurser.

Ur kursinnehallet:
Grundlaggande och uppdaterad lagstiftning
Hastens fysiologi och naturliga beteende
Fordon
Transportdokument
Praktisk dokumenthantering

Efter teoriprov och genomford kurs erhalls TYAs
kompetensbevis for hasttransporter
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Djurtransporter
Grundlaggande bestammelser om hur levande djur ska transporteras finns i
djurskyddslagen och djurskyddsforordningen. Mer detaljerade bestammelser finns i
Djurskyddsmyndighetens foreskrifter om transporter med levande djur.

Transporterar man djur i kommersiellt (vinst- eller fbrvarvssyfte) syfte ska man vara registrerad

hos Jordbruksverket.

Ansokan om registering gors pa sarskild blankett som kan fas fran Jordbruksverket.

Registreringen galler under tva ar. Tillsammans med ansokan ska ett intyg fran Lansstyrelsen
bifogas. Detta intyg ska ange att de fordon man avser art anvanda ar godkanda ur

djurskyddssynpunkt for aktuella djurslag.

Innan djur lastas for en internationell transport ska de besiktas av en officiell veterinar.

Mer information om djurtransporter fins hos Jordbruksverket.

Kontakta oss

djurskydd vasternorrland

djurskydd.vasternorrland

@lansstyrelsen.se

Skicka meddelande
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