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Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

Utkom från trycket
den 5 augusti 2003

utfärdad den 24 juli 2003.
Regeringen föreskriver att 4 kap. 7 och 8 §§ förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

4 kap.
7 § Ett utdrag som avser körkortsregistrering skall begäras hos Vägverket
eller hos en länsstyrelse och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 2 § förs
in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av
1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, lokal kriminalvårdsmyndighet, övervakningsnämnd, Datainspektionen, Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverket, eller
2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig
eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada
uppkommer för den enskilde.
Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet skall i
utdraget inte tas med uppgifter om
1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),
4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd, eller
12. krav på förarprov.
Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och
inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen
eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.
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8 § En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.
Lokala kriminalvårdsmyndigheter skall lämna belastningsuppgifter till
Kriminalvårdsstyrelsen, kriminalvårdsdirektör, särskild personutredare eller
övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling eller för
tillsyn av verksamheten inom kriminalvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)
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