Svensk författningssamling

SFS 2012:6

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

Utkom från trycket
den 24 januari 2012

utfärdad den 12 januari 2012.
Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
2. För uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos Trafikverket
och uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos annan än Trafikverket i ärenden om registrering som inletts före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.
På regeringens vägnar
CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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Bilaga 21
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I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.
Uppgifter

Särskilda regler

2. Körkortsuppgifter
Begäran om förhandsbesked och
beslut med anledning av begäran

Uppgift om begäran ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Ansökan om körkortstillstånd och
beslut med anledning av ansökan

Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter beslutet. Om ingripande skett
mot meddelat körkortstillstånd, ska
tillståndet gallras när ingripandet
gallras

Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av
ansökan

Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap.
8 § körkortslagen (1998:488) ska
uppgiften gallras fem år efter det att
godkännandet upphörde att gälla

Uppgift om genomförd introduktionsutbildning

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes

Körkortsbehörighet

Uppgiften ska gallras när körkortet
förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden
för körkortet löpt ut. Uppgifterna
ska inte gallras om någon annan
uppgift än giltighetstid för körkort
har ändrats
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Senaste lydelse 2011:952. Ändringen innebär bl.a. att ”Uppgift om att sökanden skall
avlägga förarprov hos Trafikverket” och ”Uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos annan än Trafikverket” tagits bort ur förteckningen i punkten 2.
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Ansökan om utbyte av förarbevis
som
utfärdats
enligt
lagen
(1999:877) om förarbevis för moped
klass I och terrängskoter

Uppgiften ska gallras när förarbevis
utfärdats
enligt
körkortslagen
(1998:488)

Dag för utfärdande av körkort

Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Dag för utfärdande av förarbevis

Uppgiften ska gallras när uppgift om
förarbevis gallras
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