Svensk författningssamling

SFS 1999:668

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

utfärdad den 10 juni 1999.
Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980)
skall ha följande lydelse.

7 kap.
4 § Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, straffföreläggande eller föreläggande av ordningsbot varigenom körkortshavare,
innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort, eller någon för
vilken spärrtid eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut eller för
vilken villkorlig körkortsåterkallelse beslutats under de senaste två åren har
funnits skyldig till
1. brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 §
första, andra eller tredje stycket järnvägstrafiklagen (1985:192), om brottet
har begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn eller av maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana,
2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott
mot 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, överträdelse av 72 § 6 eller 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen
(1972:603),
3. brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott mot lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika,
4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,
5. brott mot 3 kap. 1, 2, 5–8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 11 § brottsbalken,
6. brott mot 4 kap. brottsbalken,
7. brott mot 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller 6 kap. 1 och 12 §§
brottsbalken,
8. brott mot 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer
jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,
9. brott mot 13 kap. brottsbalken,
10. brott mot 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken,
11. brott mot 20 kap. 3–5 eller 7 § sjölagen (1994:1009) eller 13 kap. 1 §
luftfartslagen (1957:297).
Rikspolisstyrelsen skall också underrätta Vägverket om en dom, ett beslut
eller ett föreläggande som har föranlett en underrättelse till Vägverket har
ändrats, upphävts eller undanröjts genom en dom eller ett beslut som har
vunnit laga kraft.
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Första och andra styckena gäller även i fråga om åtalsunderlåtelse enligt
20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. Om beslutet gäller ett brott som avses i första stycket 5–10 skall en underrättelse lämnas endast om brottet enligt åklagarens bedömning skulle ha
lett till en annan påföljd än böter.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Åsa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)
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