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utfärdad den 2 december 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 3 kap. 6 och 15 §§ och 4 kap. 3, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 4 kap. 8 a och
10 §§ och 6 kap. 10 §, samt närmast före 6 kap. 10 § en ny rubrik av följande
lydelse.

3 kap.
6 §1 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.
Länsstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in ett läkarintyg.
Om föreläggandet inte följs skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall
innehålla upplysning om detta.
15 §2 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 Vägverket meddela föreskrifter om att en ansökan skall lämnas genom elektronisk överföring.

4 kap.
3 § Övningskörning skall ske under uppsikt av en person som har vana och
skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt
som
1. fyllt 21 år,
2. har körkort för fordon av det slag övningskörningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med
sådan behörighet.
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Senaste lydelse 2003:522.
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Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort under de tre senaste åren har varit återkallat enligt vad som anges i 4 kap. 6 §
andra och tredje styckena körkortslagen (1998:488).
Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare.
7 § Den som i trafikskola, inom Försvarsmakten eller polisväsendet eller
som godkänd handledare har uppsikt över övningskörning, anses som förare
vid sådan körning.
8 §3 En ansökning om godkännande som handledare skall göras skriftligt
på en särskild blankett. Till ansökningen skall fogas ett bevis om att sökanden genomgått introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket
4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.
Ett godkännande som handledare avser övningskörning med en viss person (elev). Ansökningen får inte prövas slutligt innan elevens ansökning om
körkortstillstånd har tagits upp till prövning. Om eleven inte beviljats körkortstillstånd senast ett år från dagen ansökningen om godkännande som
handledare gavs in till länsstyrelsen, får ansökningen avvisas.
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.
8 a § Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande som
handledare att inom viss tid ge in ett sådant bevis som anges i 8 § första
stycket andra meningen. Om sökanden inte följer föreläggandet skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla upplysning om detta.
10 § En begäran av handledaren eller den som övningskör att länsstyrelsen
skall upphäva ett godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § andra
stycket körkortslagen (1998:488) skall vara skriftlig.

6 kap.
Föreläggande
10 § Länsstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort och som
ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in utredning
1. som visar att körkortet är giltigt i den stat det utfärdats och när det utfärdades, eller
2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripande mot körkortshavaren.
Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla upplysning om detta.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i
4 kap. 8 § första stycket andra meningen och 8 a § skall tillämpas från och
med den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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