Svensk författningssamling
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Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Utkom från trycket
den 11 juli 2000

utfärdad den 21 juni 2000.
Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 §, 4 kap. 8 §, 7 kap. 7, 12 och 16 §§
körkortsförordningen (1998:980) skall ha följande lydelse.

3 kap.
6 § Vid en ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C, CE, D eller
DE enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) gäller vad som sägs om läkarintyg i 1 § första stycket. En sådan ansökan får göras tidigast ett år innan
behörigheten upphör att gälla.
En ansökan skall avvisas om läkarintyg inte fogats till ansökningen.

4 kap.
8 § En ansökan om godkännande som handledare skall göras skriftligt på
en särskild blankett.
Ett godkännande som handledare avser övningskörning med en viss person (elev). Ansökningen får inte prövas slutligt innan elevens ansökan om
körkortstillstånd har tagits upp till prövning.
För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt
andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos
samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare avse övningskörning med samtliga dessa personer.

7 kap.
7 §1 När Vägverket får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 4 §
eller 6 a § andra stycket skall verket, med de begränsningar som framgår av
andra stycket, tillsammans med de uppgifter som finns i körkortsregistret
lämna uppgifterna vidare till berörd länsstyrelse om uppgifterna avser
1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort eller traktorkort,
2. den för vilken tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, den för vilken
spärrtiden löpt ut och körkort får utfärdas utan krav på körkortstillstånd eller
förarprov enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen (1998:488), den för
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vilken tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut, eller
3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige.
Uppgifterna skall dock inte lämnas vidare till länsstyrelsen om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett
belopp som understiger 800 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till något annat
brott som avses i 4 §.
När Vägverket har underrättat länsstyrelsen enligt första stycket skall de
uppgifter verket fått från Rikspolisstyrelsen enligt 4 § omedelbart förstöras.
12 §2 Uppgifter i körkortsregistret om någon som inte är körkortshavare,
innehavare av traktorkort, innehavare av något sådant förarbevis som avses i
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter eller
innehavare av certifikat enligt luftfartslagen (1957:297) skall bevaras i registret under fem år från det att den senaste uppgiften fördes in i registret.
Om uppgiften gäller en anmälan enligt 10 § får den dock bevaras i högst två
år från det att den fördes in i registret. När någon som finns registrerad har
avlidit, skall uppgifterna om honom tas bort snarast.
Uppgifter i körkortsregistret om sådana utländska avgöranden som avses i
5 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) skall gallras ut när fem år har förflutit
från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett registreringen.
16 §3 I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.
Uppgift

Myndighet som svarar för att uppgift
förs in i registret.
– Särskilda föreskrifter

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Körkortsuppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Föreläggande att förnya körkort

Vägverket

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § Vägverket i fall som avser 3 kap. 13 §
första stycket 2, 4–5 och sista stycket första stycket 4 och i övriga fall Länskörkortslagen (1998:488)
styrelsen
Innehav av utländskt körkort, den stat Länsstyrelsen
som har utfärdat körkortet, datum för
utfärdande och körkortsnummer eller
motsvarande
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 i fråga om 4 kap. 8 §
och i övrigt den 1 september 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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