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Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Utkom från trycket
den 5 augusti 2003

utfärdad den 24 juli 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980) att
3 kap. 1, 8, 10, 13, 15 och 20 §§, 4 kap. 1, 4, 6 och 11 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap.
9 §, 8 kap. 2–6, 10 och 12 §§, 9 kap. 1 § samt rubriken närmast före 4 kap.
1 § skall ha följande lydelse.

3 kap.
1 § En ansökan om körkortstillstånd skall göras skriftligen på en särskild
blankett. Till ansökningen skall det fogas en hälsodeklaration, som skall
vara undertecknad av sökanden på heder och samvete, och ett intyg om synprövning. Om ansökningen avser körkortstillstånd med behörigheten C eller
D skall i stället ett läkarintyg enligt fastställd blankett fogas till ansökningen.
Intygen skall vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom två månader före ansökningen.
Om sökanden under de senaste fem åren före ansökningen har fällts till
ansvar för grovt rattfylleri, skall det till ansökningen fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i
3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Ett sådant utlåtande skall vara utfärdat
inom två månader före ansökningen.
Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter för vilka de medicinska kraven för sökt behörighet är uppfyllda. Detta gäller dock inte om körkortets giltighet begränsats enligt 3 kap. 10 § körkortslagen.
8 § Länsstyrelsen får vid handläggning av ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet, lokal kriminalvårdsmyndighet, socialnämnd eller annan myndighet som bedöms kunna
lämna upplysningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande skall innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma
sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort.
10 § Förarprov skall avläggas inför den som Vägverket har förordnat att
förrätta förarprov.
Innan Vägverket förordnar en person som är verksam inom Försvarsmakten eller gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning skall verket samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolverk.
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Om Vägverket finner att den som förordnats att förrätta förarprov med
hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara lämplig
som förarprövare, får verket återkalla förordnandet.
13 § Förarprov i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får avläggas som delprov under utbildningens gång.
Kraven i 3 kap. 1 § första stycket 2–3 och andra stycket körkortslagen
(1998:488) skall då avse det slutliga godkännandet.
15 § Vägverket skall skicka underlag för ansökan om utfärdande av körkort till sökanden och om förnyelse av körkort till körkortshavaren. En sådan ansökan skall göras på en särskild blankett ( grundhandling) och vara
egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi skall vara fogat till ansökningen.
Utan hinder av vad som sägs i första stycket får en ansökan lämnas genom
elektronisk överföring i de fall och på det sätt som Vägverket föreskriver.
20 §1 Har behörigheten C, CE, D eller DE den 1 januari 1999 eller därefter
blivit ogiltig på grund av att körkortshavaren inte visat att de villkor för giltighet som avses i 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda skall
Vägverket delge körkortshavaren upplysning om att behörigheten är ogiltig.
Körkortshavaren skall också upplysas om bestämmelserna i 3 kap. 1 § tredje
stycket körkortslagen.

4 kap.
Övningskörning i gymnasieskola, komvux och fristående skola med
motsvarande utbildning
1 § Övningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon får ske under utbildning på en nationellt fastställd kurs i gymnasieskola,
komvux eller motsvarande utbildning i fristående skola om den som övningskör har körkortstillstånd. Vid sådan övningskörning gäller inte ålderskraven som anges i 4 kap. 2 § körkortslagen (1998:488).
4 § Vid övningskörning skall den som har uppsikt över övningskörningen
följa med i bilen vid den körandes sida eller ha kontakt i samma trafiksituation med den som övningskör. Vid övningskörning med motorcykel gäller
6 § andra stycket.
Ett fordon som används vid övningskörning skall vara försett med en
skylt som anger detta.
6 § Vid övningskörning skall den som har uppsikt över körningen följa
med i bilen vid den körandes sida.
Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och på landsväg skall
den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare på fordonet
eller själv köra motorcykel. Sådan övningskörning får ske med endast en
medföljande elev.
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11 § Utan hinder av 2 kap. 1 § och 2 § körkortslagen (1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon ske under utbildning på en nationellt fastställd kurs i gymnasieskola, komvux eller motsvarande utbildning i fristående skola om körträningen ingår som ett moment i utbildningen.
Den som har uppsikt över körträningen anses som förare.
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5 kap.
2 § Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de
förutsättningar som gäller för att inneha körkort, skall länsstyrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet.
Länsstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som
visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Länsstyrelsen får också höra socialnämnd, polismyndighet, lokal kriminalvårdsmyndighet eller annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet.

6 kap.
9 § En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och som visar
att innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel eller terrängvagn ( internationellt körkort) får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt
körkort. Ett i Sverige utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.
Internationella körkort får utfärdas av Försvarets Motorklubb, Kungl.
Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens
Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden.

8 kap.
2 §2 Föreskrifter om polismyndighetens och lokala kriminalvårdsmyndighetens yttrande enligt 3 kap. 8 § får beslutas av Rikspolisstyrelsen respektive
Kriminalvårdsstyrelsen efter samråd med Vägverket. Rikspolisstyrelsen får
efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om omhändertagande av
körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488).
3 § Posten Sverige AB får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Föreskrifter om sådan medverkan får meddelas av Vägverket efter samråd med Posten Sverige AB och
Rikspolisstyrelsen.
4 § Föreskrifter om förarutbildning
1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor,
2. i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får beslutas av Statens skolverk efter samråd med Vägverket,
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3. inom Försvarsmakten får beslutas av Försvarsmakten efter samråd med
Vägverket,
4. i andra fall får beslutas av Vägverket.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan, komvux och fristående
skola med motsvarande utbildning får beslutas av Statens skolverk efter
samråd med Vägverket.
5 § Föreskrifter om förarprov får meddelas av Vägverket. Föreskrifter om
förordnande att förrätta förarprov får meddelas av Vägverket efter samråd
med Statens skolverk och Försvarsmakten.
6 §3 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, läkarintyg och
grundhandling tillhandahålls av Vägverket.
10 § Länsstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,
1. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) är giltigt i Sverige under begränsad tid även om
körkortshavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år, om körkortshavaren avser att vistas i riket under begränsad tid,
2. medge giltighet i Sverige under begränsad tid för ett körkort utfärdat av
en stat utanför EES om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom
att byta ut ett svenskt körkort under en utlandsvistelse som inte medfört ändring av den permanenta bosättningen här i riket,
3. medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i
en stat utanför EES kör svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods kortare sträcka eller tid,
4. medge att ett giltigt utländskt körkort byts ut mot ett svenskt körkort
som är likvärdigt med ett sådant som körkortshavaren tidigare bytt mot ett
utländskt körkort, om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige,
5. medge att ett utländskt körkort utfärdat av en annan stat inom EES byts
ut om det utländska körkortet blivit ogiltigt på grund av tidigare begränsat
utbyte mot svenskt körkort eller av att det inte förnyats i rätt tid i den stat där
det har utfärdats,
6. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför EES jämställs med
svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5 § körkortslagen
(1998:488), om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta
ut ett svenskt körkort och det utländska körkortet är giltigt i Sverige.
Undantag eller medgivande får förenas med villkor.
12 § Vägverket utövar tillsyn över
1. förarprövningen,
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2. verksamheten vid trafikövningsplatser som godkänts av verket.
I tillsynen över förarprövningen inom Försvarsmakten eller i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning skall verket
samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolverk.
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9 kap.
1 §4 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 i ärenden som överklagats dit får inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)
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