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Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

Utkom från trycket
den 5 december 2000

utfärdad den 23 november 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)
dels att 2 kap. 5 § och 3 kap. 6 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 8 kap. 1 a och
1 b §§, av följande lydelse.

2 kap.
5 § Den som kan styrka att han har genomgått viss gymnasieutbildning
eller annan högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen
som ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490), får av
prövningsmyndigheten medges undantag från att avlägga prov i ett sådant
ämne.
Prövningsmyndigheten får även medge undantag från skyldigheten att avlägga prov för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag under förutsättning att sökanden godkänns vid ett kontrollprov som anordnas av Vägverket.
På begäran skall Vägverket för att styrka att kravet på yrkeskunnande är
uppfyllt utfärda ett bevis om yrkesmässig kompetens för trafik av visst slag
inom och utom Sverige.

3 kap.
6 § Ett föreläggande för en innehavare av taxiförarlegitimation om att
inom en viss tid ge in ett läkarintyg skall innehålla en upplysning om att legitimationen kan återkallas enligt 5 kap. 6 § första stycket 3 yrkestrafiklagen
(1998:490) om inte föreläggandet följs.

8 kap.
1 a § När Vägverket får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt
7 kap. 4 § eller 6 a § körkortsförordningen (1998:980) skall verket, med de
begränsningar som framgår av andra stycket, tillsammans med de uppgifter
som finns i yrkestrafikregistret enligt förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister lämna uppgifterna vidare till berörd länsstyrelse om uppgifterna
avser
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1. en innehavare av trafiktillstånd, en trafikansvarig eller någon annan
som prövats enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller en innehavare av transporttillstånd, eller
2. en innehavare av taxiförarlegitimation.
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 någon gång under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till
annat brott som avses i 7 kap. 4 § körkortsförordningen.
När Vägverket har underrättat länsstyrelsen enligt första stycket skall de
uppgifter verket fått från Rikspolisstyrelsen omedelbart förstöras.
1 b § En underrättelse enligt 7 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980)
skall även lämnas när länsstyrelsen beställer en sådan underrättelse.
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 a och 1 b §§ den
1 februari 2001, och i övrigt den 1 januari 2001.
2. För ansökningar om undantag som har kommit in före ikraftträdandet
gäller 2 kap. 5 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

