Svensk författningssamling

SFS 1999:992

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Utkom från trycket
den 7 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 7 kap. 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 7 § samt 7 kap. 4, 6–14 och 16 §§
skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 6 a och
7 a §§ samt 8 kap. 9 a och 10 a §§, av följande lydelse.

1 kap.
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i
körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om undantag från lagen. Vidare
meddelas i förordningen föreskrifter om den registrering som behövs för tilllämpningen av den lagen och av lagen (1999:877) om förarbevis för moped
klass I och för terrängskoter.

2 kap.
2 § Ett traktorkort skall innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga
namn och personnummer eller samordningsnummer samt meddelade villkor,
som har betydelse för rätten att köra traktorkortspliktigt fordon.

3 kap.
7 § Länsstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållanden,
om sökanden har körkort eller traktorkort och ansökan avser körkortstillstånd för annan behörighet än D eller DE.
Om länsstyrelsen vid prövning av en ansökan om körkortstillstånd finner
att sökanden inte förekommer i de register som förs enligt lagen (1998:620)
om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister och att
uppgift om omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande
av berusade personer m.m. inte förekommer i körkortsregistret, behöver någon ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden inte göras.
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7 kap.
4 §1 Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot någon av följande bestämmelser.
1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser och 3 kap. 11 § brottsbalken,
2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser
och 6 kap. 12 § brottsbalken,
4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller mot någon av dessa bestämmelser och 8 kap. 12 § brottsbalken,
5. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
6. 13 kap. brottsbalken,
7. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,
8. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
9. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
10. lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,
11. narkotikastrafflagen (1968:64),
12. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands,
13. föreskrifter, föreläggande eller förbud enligt lagen (1982:821) om
transport av farligt gods,
14. 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157),
15. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
16. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
17. fordonskungörelsen (1972:595),
18. förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
19. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
20. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom
landet,
21. förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om
kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
22. yrkestrafikförordningen (1998:779),
23. trafikförordningen (1998:1276) eller den upphävda vägtrafikkungörelsen (1972:603), samt
24. föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 17–
23.
En underrättelse enligt första stycket skall lämnas även i fråga om beslut
om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande
bestämmelse i annan författning.
6 §2 En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas skall
lämnas först sedan Rikspolisstyrelsen har fått besked om att avgörandet har
vunnit laga kraft eller överklagats.
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Senaste lydelse 1999:668.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 a § När en underrättelse enligt 4 § lämnas skall även dom, beslut strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i
registret och om vilka underrättelse enligt 4 § skall lämnas, tas med i underrättelsen under fem år från det domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.
Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Vägverket har ändrats, upphävts eller undanröjts skall Rikspolisstyrelsen underrätta Vägverket om det.
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7 § När Vägverket får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 4 §
eller 6 a § andra stycket skall verket, med de begränsningar som framgår av
andra stycket, tillsammans med de uppgifter som finns i körkortsregistret
lämna uppgifterna vidare till berörd länsstyrelse om uppgifterna avser
1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort eller traktorkort,
2. den för vilken tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) eller tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen
(1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har
beslutats men ännu inte löpt ut, eller
3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige.
Uppgifterna skall dock inte lämnas vidare till länsstyrelsen om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett
belopp som understiger 800 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till något annat
brott som avses i 4 §.
När Vägverket har underrättat länsstyrelsen enligt första stycket skall de
uppgifter verket fått från Rikspolisstyrelsen enligt 4 § omedelbart förstöras.
7 a § En underrättelse enligt 4 § skall även lämnas på en begäran som
Vägverket gör när verket har tagit emot en anmälan om att någon som avses
i 7 § första stycket har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. eller när länsstyrelsen beställer en underrättelse.
8 § En domstol skall omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till
länsstyrelsen i de fall som avses i 4 §.
Har någon åtalats för ett brott som avses i 4 § och har beslut meddelats om
återkallelse tills vidare eller omhändertagande, skall tingsrätten, om åtalet
läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att
förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall väckas, skall den
som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen om det.
Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas till
länsstyrelsen. Underrättelserna skall innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer.
9 § Polismyndigheten skall anmäla till länsstyrelsen
1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare, innehavare av
traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid
eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort eller traktorkort,
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2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller flera körkort utfärdade i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).
En anmälan skall innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer.
10 § Polismyndigheten skall anmäla till Vägverket när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
m.m.
En anmälan skall innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer.
11 §3 Körkortsregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling.
12 § Uppgifter i körkortsregistret om någon som inte är körkortshavare,
innehavare av traktorkort, innehavare av något sådant förarbevis som avses i
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter eller
innehavare av certifikat enligt luftfartslagen (1957:297) skall bevaras i registret under fem år från det att den senaste uppgiften fördes in i registret.
När någon som finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna om honom tas
bort snarast.
Uppgifter i körkortsregistret om sådana utländska avgöranden som avses i
5 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) skall gallras ut när fem år har förflutit
från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett registreringen.
13 § En begäran om utdrag ur körkortsregistret görs hos länsstyrelsen.
I utdraget får belastningsuppgifter tas med endast om utdraget har begärts
av den enskilde själv eller av
1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, frivårdsmyndighet, övervakningsnämnd, Datainspektionen, Vägverket, Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverket, länsstyrelse,
2. annan myndighet, om denna behöver uppgiften för vetenskaplig eller
därmed jämförlig undersökning och uppgiften inte röjs så att skada för den
enskilde uppkommer.
14 § I utdrag enligt 13 § skall inte tas med uppgifter som rör återkallelse,
beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige, beslut om utbyte av
utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488), spärrtid,
omhändertagande, varning eller anmälningar enligt 9 och 10 §§ samt enligt
10 kap. 2 § körkortslagen sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen. Denna begränsning gäller inte om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket eller den enskilde har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.
En myndighet som anges i 13 § och som har direktåtkomst till körkortsregistret skall kunna få besked om någon belastningsuppgift finns eller inte.
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

16 §

I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.

Uppgift
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Myndighet som svarar för att uppgift förs
in i registret.
– Särskilda föreskrifter

Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer eller
samordningsnummer, födelseland och
adress för den som avses med registreringen

Vägverket eller, i fråga om uppgifter som
länsstyrelsen tar emot, länsstyrelsen
– Som adress anges den adress som finns
i folkbokföringsregister eller, om det
finns särskilda skäl för det, annan adress i
landet. Vägverket får föra in identitetsuppgifter utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta
handläggningen av körkortsärenden

Körkortsuppgifter
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ansökan om körkortstillstånd och beslut Länsstyrelsen
med anledning av ansökan
– Uppgift om vilken behörighet som
beslutet avser
Ansökan om godkännande som handle- Länsstyrelsen
dare och beslut med anledning av ansö- – Elevens namn och personnummer eller
kan
samordningsnummer skall anges
Sökanden skall avlägga förarprov hos Länsstyrelsen
Vägverket
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Beslut om traktorkort
Vägverket
Beslut om förarbevis för moped klass I

Vägverket

Beslut om förarbevis för terrängskoter

Vägverket

Dag för godkänt förarprov eller om behö- Vägverket
righet erhållits utan förarprov, dag då
behörighet erhölls
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § Länsstyrelsen
första stycket 2, 4–5 körkortslagen
(1998:488)
Innehav av utländskt körkort, den stat Länsstyrelsen
som har utfärdat körkortet, datum för
utfärdande och körkortsnummer eller
motsvarande
Ansökan om utbyte av ett utländskt kör- Länsstyrelsen
kort mot ett svenskt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Överlämnande av behörighetshandling
Länsstyrelsen, eller Vägverket om handlingen överlämnas dit först
Förlust av
förarbevis

behörighetshandling

eller Länsstyrelsen i fall som avser utbyte av
utländskt körkort, Vägverket i andra fall

Krav på personutredning, prövotid, läkar- Länsstyrelsen
intyg, körkortstillstånd, förarprov eller
del därav
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppgift

Myndighet som svarar för att uppgift förs
in i registret.
– Särskilda föreskrifter

Belastningsuppgifter
Anmälan enligt 7 kap. 9 §

Länsstyrelsen

Anmälan enligt 7 kap. 10 §

Rikspolisstyrelsen

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgö- Länsstyrelsen
rande som avses i 5 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)
Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen Länsstyrelsen
(1998:488)
Återkallelsegrund

Länsstyrelsen

Övrigt
Referensnummer

Vägverket

8 kap.
9 a § Trots bestämmelsen i 2 kap. 3 § första stycket körkortslagen
(1998:488) får den som har fyllt 16 år köra terrängskoter
1. vid praktisk övning under sådan utbildning som avses i lagen
(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter om körningen sker under uppsikt av den som ansvarar för utbildningen, eller
2. om körningen sker inom turistnäringen i en grupp om högst tio personer
som innehar körkort eller traktorkort under ledning av en person som innehar förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av denne före
färden.
10 a § Trots bestämmelserna i 2 kap. 5 och 6 §§ körkortslagen (1998:488)
får
1. en motorcykel som har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och
en effekt som är högre än 11 kilowatt köras av den som innehar behörigheten
A1, och
2. en motorcykel som har en effekt som är högre än 25 kilowatt eller ett
förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram köras av den som är under 20 år och innehar behörigheten A,
om körningen sker i tävlings- eller träningsverksamhet enligt Vägverkets
närmare föreskrifter.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. 7 kap. 12 § andra stycket i sin äldre lydelse skall dock fortfarande gälla
för uppgifter om att registerblad har framställts till utgången av år 2001, då
samtliga sådana uppgifter skall gallras ut.
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På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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