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Förordning
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SFS 2001:666
Utkom från trycket
den 11 september 2001

utfärdad den 23 augusti 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980) 1
dels att 1 kap. 4 §, 7 kap. 6–7 a och 11–16 §§ samt 8 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 2 och 5 §§, 3 kap. 7 §, 7 kap. 4 och 8 §§, 8 kap. 2,
6 och 13 §§ samt 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

1 kap.
1 §2 I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i
körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om undantag från lagen.
2 §3 Vägverket är central körkortsmyndighet.
Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter.
5 §4 De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 kap.
7 §5 Länsstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållanden,
om sökanden har körkort eller traktorkort och ansökan avser körkortstillstånd för annan behörighet än D eller DE.
Om länsstyrelsen vid prövning av en ansökan om körkortstillstånd finner
att sökanden inte förekommer i de register som förs enligt lagen (1998:620)
om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister och att
uppgift om omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande
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av berusade personer m.m. inte förekommer i vägtrafikregistret, behöver någon ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden inte göras.

7 kap.
4 §6 I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen
(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för en länsstyrelse eller för Vägverket att få uppgifter i dessa register för tillämpningen
av körkortslagen och denna förordning.
I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
Rikspolisstyrelsens underrättelseskyldighet till Vägverket om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.
8 § En domstol skall omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet
till länsstyrelsen i de fall som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.
Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut
meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, skall tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall
väckas, skall den som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen
om det.
Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas till
länsstyrelsen. Underrättelserna skall innehålla uppgifter om personnummer
eller samordningsnummer.

8 kap.
2 § Föreskrifter om polismyndighetens och frivårdsmyndighetens yttrande
enligt 3 kap. 8 § får beslutas av Rikspolisstyrelsen respektive Kriminalvårdsstyrelsen efter samråd med Vägverket. Rikspolisstyrelsen får efter
samråd med Vägverket besluta om föreskrifter om omhändertagande av körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488).
6 § I andra fall än som sägs i 1–5 §§ får ytterligare föreskrifter för verkställighet av körkortslagen (1998:488) och denna förordning beslutas av
Vägverket. I fråga om giltighet och utbyte av utländska körkort skall Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen.
Vägverket får besluta om ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkort
och körkorts utseende samt om uppgifter på traktorkort och dess utseende.
Vägverket fastställer en förteckning över sifferkoder enligt 2 kap. 1 §.
Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, intyg om förarutbildning, läkarintyg och grundhandling tillhandahålls av Vägverket.
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Senaste lydelse 2000:1279.

13 § Bestämmelser om att avgift skall tas ut för prövning av en ansökan
enligt körkortslagen (1998:488) eller denna förordning finns i förordningen
(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

SFS 2001:666

9 kap.
1 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut enligt 8 kap. 9
och 10 §§ får överklagas hos Vägverket. Vägverkets beslut enligt 8 kap. 8
och 11 §§ och i ärenden som överklagats dit får inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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