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

Utkom från trycket
den 9 augusti 2011

utfärdad den 28 juli 2011.
Regeringen föreskriver att 4 kap. 7 § och 5 kap. 6 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister samt bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

4 kap.
7 §1 Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 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, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen,
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 ska 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,
12. krav på förarprov, eller
13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.
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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.

5 kap.
6 §2 När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga 2
punkterna 1–3 eller yrkestrafikregistreringen för personen som behövs för
prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra
stycket och under förutsättning att uppgifterna avser
1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller
förarbevis,
2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen
(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,
b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på
ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,
c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,
d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),
3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,
6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon
annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen, eller
7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan
prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.
Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt första
stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett
penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 2 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnar
CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)
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I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.
Uppgifter

Särskilda regler

2. Körkortsuppgifter
Spärrtid
Villkorstid för innehav av körkort
med villkor om alkolås enligt 5 kap.
17 § körkortslagen (1998:488)
Uppgift om medgivande enligt
2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488)

Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut

Ansökan om undantag och beslut
med anledning av ansökan
Ansökan om innehav av körkort
med villkor om alkolås och beslut
med anledning av sådan ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet slutligt avgjorts
Avslagsbeslut ska gallras fem år efter beslutet

Innehav av intyg om förarutbildning
för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett
sådant intyg
3. Belastningsuppgifter
Anmälan enligt 7 kap. 9 § första
stycket 3 körkortsförordningen
(1998:980)

Uppgiften ska gallras tre år efter det
att anmälan fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att anmälan fördes in i registret

6. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av
körkortsärenden och ärenden om
förarbevis
Uppgifter överförda från alkolås
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Uppgifterna ska gallras efter tio år
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