
Trafikutskottets betänkande 

1980/81: 1 

om fortsatt körkortsreform (prop. 1979/80: 178) 

Propositionens hemställan 

I proposition 1979/80: 178 förcslär regeringen ( kommunikationsdeparte-

mentetl riksdagen att anta 

dels förslagen till 

I. lag om ändring i lagen ( 1951: 649) om straff för vissa trafikhrott . 

., lag om iindring i körkort slagen ( 1977: 477). 

3. lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomsto

lar. 

dels det till propositionen fogade förslaget till 

4. lag om ändring i lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift. 

Vidare hereds riksdagen tillfiille att ta del av vad föredragande departe

mentschefcn i propositionen har anfört om sliillningstaganden till vissa 

internationella överenskommelser. 

Propositionens lagförslag (I J om iindring i lagen ( 1951: 649) om straff för 

vissa trafikbrott har remitterats till justitieutskottet. Propositionen har i 

övrigt remitterats till trafikutskottet. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen förordas att fr{1gor om <lterkallclse av körkort pil grund 

av trafikhrott iiven i fortsättningen skall avgöras uteslutande av de all

miinna förvaltningsdomstolarna. En samordning av ansvars- o..:h körkorts

friigan föreslås dock pil sr1 sätt att den allmiinna domstolen niir den hestiim

mer påföljden skall kunna ta hiinsyn till en körkortsäterkallelse som har 

följt eller kommer att följa p;l hrnttet. En slidan samordning hlir av praktisk 

hetydclse frfönst vid rattfyllerihrntt. 

Tanken pil att införa ett s. k. pricksystem avvisas. 

lktriiffande handliiggningen föres I ils bl. a. ett t vclpartssystern i körkorts

proccssen genom all ett allmiint ombud förordnas i varje liin för att fora det 

allmiinnas talan i vissa körkortsrniil. Ombudet foresläs bli knutet till liins

styrelsen. Vissa återkallelsegrunder och varningsinstitutet reformeras. Vi

dare förordas att möjligheten att foreliigga försumliga förare att avliigga ett 

nytt förarprov anviinds i ökad omfattning. 

Lk viktigaste hestiimmelserna tlrn förfarandet i kiirkortsmiilen fiiresl[is 

samlade i körkortslagen i stiillet för att som nu vara spridda pt1 olika 

författningar. 

I propositionen redovisas ocks{1 llera förenklingar och rationaliseringar 
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som regeringen senare kommer att hesluta om. Det giiller hl. a. ansökning

ar om körkort, giltighetstiden flir klirkortstillstiind. liverlly11ning av kiir

kortsmål mellan länsrätter, äterförviirv av förarhchörigheten efter i1terkal

lelsc. registrering och utländska körkorts giltighet i Sverige. 

Vidare föreslås en mindre jiimkning i lagen om felparkeringsavgift. 

Slutligen förordas ratifikation av vissa internationella överenskom

melser på vägtrafiklagstiftningens område. 

De llesta av de nya reglerna iir avsedda att triida i kraft den 1 januari 

1981. 

Lagförslagen 

De lagförslag, som har remitterats till trafikutskottet. har följande ly

delse: 

1 Förslag till 

Lag om ändring i körkortslagen (1977: 477) 

Härigenom föreskrivs i frilga om körkortslagcn ( 1977: 477) 
dels att I. 2, 8-10, 15. 16. 18. 19. 21-24. 26. 32. 38 och 39 *~samt 

ruhriken närmast före 39 *skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas tio nya paragrafer. 40-49 ~*· av nedan 

angivna lydelse. 

Nurarande lydelsl' Fiircs/11gc11 lydelse 

I ~ 

Denna lag gäller hehörigheten att föra motorfordon, tariingmotorfor
don, traktor och motorredskap. 

Behörigheten att föra motorfordon eller terrängmotorfordon anges p{i 
följande sätt i körkort. 

Bokstav Behörighet 

A motorcvkel lt<"ir 111111! 11101or

nkd ti·irsl ~riir kiirkortslll/-
1·~m·11 lll/r f\·/11 lfi iirJ 

B personbil.. Litt lastbil och .:tt 
till sädan bil kopplat liitt sliir
fordon. 
tcrriingvagn 

C tung lastbil 
l) huss 
E släpfordon. l)<l\'SCll antal och 

vikt 

Bokstav Bchiirighct 

:\ moton.:ykcl 

B personbil. liill lastbil nch etl 
till 'iidan bil kopplat hit t sliir
fordon. 
tcrriingvagn 

C tung lasthil 
l) buss 
E sliirfordon. oavsett antal och 

vikt 

Behörighet att i yrkesmiissig trafik för personbefordran föra personbil. 
lätt lasthil eller terrängvagn utmärkcs i körkort med beteckningen TAXI. 
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N111·ara11dc lyddsc 

Bil. terrängvagn dler moton.:ykd 
for föras cndast av den som har kör
kort för fordonct. Är till hit ko11pf11T 
.1lii1~fimio11 skull kiirkcJrtshchiirig
hl'tCll 011(/i11111 ii1·1·11 detta. 

Fiirt'.1·/ug<'11 /ydd.1·,, 

13il. terriingva!m eller motorcykel 
for foras endast av den som har kör
kort fiir fordonet. En /..i"ir/..on 1111·d 
hchi"irighct1·11 A giiller .fi"ir tung lllcJ
torcrlil'i .f/ir.11 niir kiir/..ortsh111"11rc'11 
hur .f.\·llt 18 är. /for .1/ii{lfim/1111 
kopplats till <'Il />il skall fi"irarc11 ha 
kiirkt1rlshchiirighl'I ii1'1'11Fir dl'tta. 

Utan hinder av första stycket fftr lastbil. sliipfordon .:!ler buss föras 
I. utan last eller passagerar.: inom garageonmid.:. verkstadsL1mr~1de eller 

bensinstationsomriide eller eljest kortar.: slriicka av den som har kiirkort 
med behörigheten 13. 

2. mcd last eller passagerare i fall 
som avses under 1. om färden iiger 
rum i samband med biirgning. repa
ration eller liknandc iltg~ird betriif
fande fordonet dfrr .fi1rdu11.1t.lgc•t 
samt föraren har körkort med bchö
righeten B och har fyllt 19 ilr. 

2. med last eller passagerare i fall 
som avses under I. om fönlcn iiger 
rum i samband med biirgning. rcpa
ration cller liknande (1tgiird bctriif
fande fnrdonct samt föraren 111" det
ta har kl.irkort med behörigheten B 
och har fyllt 19 iir. 

3. i tj~insteutövning av polisman. som har körkort med behörigheten 13. 
Den vars körkort har ilterkallats får inom garageomriidt:. verkstadsom

rt1de eller liknande utan last eller passagerarc föra fordon av det slag som 
det fiterkallade körkortet beriittigade honom att föra. om medgivande 
diirtill har liimnats. S~tdant medgivande far avse en tid av högst tre är. 

8 * 
l'id 111cddelc111dl' a1· kiirkortstil/- K1.irk11rtstillstcl11dct giiller endast 

.1·t1ind.fi/r.fi"ireskril'<ls 1·ill/.:11r. 1111dcr en 1·iss tid. I tillstii11dl't .filr 
.f("ircskrim.1· siirskilda 1·il/kor.fi"ir kiir
kunct. 

Körkort ff1r utfiirdas endast om 
kiir/..ortstillstclnd har meddelats. 

Kiirkort ff1r t:i 11(/i"irdas undcr tid 
d;\ spiirrtid som avses i 21 * löper. 

Körkort giiller 1:i. 
I. innan det har lämnats ut. 
2. 11111 det har äta/.;11//11ts. 
3. medan det är omhiindertaget. 
4. om det har ersatts med annat 

körkort. 

Körkort far utfärdas cndast .fi"ir 
cll'll so111 hur <'Il giill1111c/1• kiirk11rts
tillsti/11d. 

10 * 

15 * 

Kiirkortet för i11tt' lii11111u.1· 111 un
dcr tid då spiirrtid som avses i 21 * 
löper. 

l:"tt körkurt giiller i1111· 
I. innan det har liimnats ut. 
2. 111cda11 dl'! iir 1iterl.all111. 
3. medan del iir umhiindertaget. 
4. l)lll det har ersatts med l'll an

nat körkort. 
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Ntll'tl/"1111,/c /rdd11' 

I 1111111Ufi1/I ii11 scm1 111'.1!'.\' i6'ir.1tc1 
.1·t_\'Cke1 iir körkort ogiltigt. om det c'.i 
efter ansökan av ki.irkortshavaren 
fi.irnyas senast vid den tidpunkt un
der tionde äret efter utfärdandet el
ler senaste fiirnyclsen sllm s/1111·11.1 

trl(/i/..sii/..crhct.11·c·r/.. har bestiimt. 
S;idant körkort för förnyas. om kör
kortshavaren ansöker diin1111 inom 
ett ;"ir friin det att kortet blev ogil
tigt. 

Körkort skall (1terkallas. 

4 

Fiir1'.1/11g1·11 /_1·del.ll' 

L11 kiirkort h/ir ock.11/ l,giltigt. lllll 
det inte d"tcr ansiikan av körkorts
havaren förnyas senast vid den tid
punkt under lillnde ;iret efter utfär
dandet eller senaste l"iirnyelsL'll Sllm 
tn(/i/,.1·ii/,,·rhc·t l'l'<'rf,,·/ har bestiimt. 
/:11 sadant kiirkllrt for fl.irn\·as. llm 
kiirkortshavaren ansöker 0111 del 
it1llm ell ~\r fran del att korte\ blev 
llgilligt. 

l:.11 körkort skall ;iterkallas 

I. om körkortshavaren har brutit mot I ~ ;111dra styået eller 4 ~ lagen 
( 1951 :649) lllll straff fiir vissa trafikbn,tl. 

2. om kl.irkortshavarc.:n har brutit 

mot 5 * samma lag och f'<'rso11.1k11da 
dlcr slidan sa/,.1k11da som <:i iir 
ringa har llf't'ko111111i1. 

2. om kiirklirtshavarcn har brutit 
nwt 5 ~ samma lag och c'ii'<'l'triidd
scn i11lc' k.1111 ansc·s .\'cl/Il rin.1.!cl. 

3. om körkortshavan:n genom upprepade fiirscclser i viisentlig grad har 
visat bristande vilja eller fiirm;iga att riitta sig efter de bestiimmelser S<Hll 
giiller i trafikens eller trafiksiikcrhetens in1rcsse fi_lr förare av llltltllrdri\·et 
fordon cl ler sp;-1rvagn. 

4. om körk,irtshavaren i annat 
fall har nrutit mot en fn'in trafil\sii
kerhet ssynpunkt viisentlig regel vid 
förande av nwtllrdrivet fordon eller 
spärvagn. 

4. l'm kiirkortsha\aren i annat 
fall har brutit nwt en fri-in trnfiksii
kcrhelssynpunl..t viisentlig n:gcl vid 
fiirande a\· <'// 11wtordrivc1 fordon 
eller <'n sparvagn c)('h c"il'tTlriidd1't'll 
i11/1' ka11 a11sc.1· so111 ringa . 

.'i. lllll ki.irkortshavarcn pii grund av llpiilitlighct i nykterhctshiinseende ej 
biir ha körkort. 

h. om det med hiinsyn till brottslig giirning som kiirkorhhavaren har 
gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respd;tera trafikreg
lerna och visa hiinsyn. omdiime och ans\·ar i trafiken eller om han p;i grund 
av sina personliga forhällandcn i 1)vrigt ej kan anses liimplig som förare av 
kiirkortspliktigt fordon. 

7. om körkl,rhhavarens förutsiittningar fi_ir riitt att fora kiirkt,rtspliktigt 
fordon iir <1 viisentligt begriinsadc genom sjukdom. skada eller dylikt ;1tt 
han fr~in trafiksiikcrhctssynpunkt ej vidare bör ha kiirkort. 

X. om körkortshavaren ej följer l"l11·cfi1ggande all ge in li1karintyg eller 
bevis om gpdkiint förarprov. 

9. linl körkortshavarcn ej följer flircliiggamlc all fiirnya kilrkorl. 
10. om körkortshavarcn begiir att kl.irkL1rtct skall iitcrkallas. 

IX* 
Bes/111 0111 s/111/ig titerklllld1·1· ,11· Fil/ g/'1111</.hir ci1erf..lllld.1c u1· /..c'ir-

kiirkon 11ä gm11d <11' .11rnf/hdugd kor/ till FiUd a1· l>ro11s/ig giimi11g 
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Nuvarande lydelse 

giirni11g .får l'.i meddelas .fi"irriin .{i-tl
gan 0111 slrt!f.Uwr h/ii·ir 111·gjord ge
nom dom som har 1·111111it /11ga 
kr1(fi. Vad som har sagt.1· 1111 giiller 
dock i:i 

I. 0111 0111stii11dighetcrnll iir scl
di111a. all kiirkortsha1·l/re11 oa1·sc11 
11tgå11gc11 i a11.wllrsfriiga11 ka11 an
ses oliimplig att .fi'ira kiirkortsplik
tigt ,ti:mfon. 

2. 0111 åklagare med stiid m· 20 
kap. 7 § riit1egä11gsb1liken eller 
mots1·11r1111de bestiimmd1·c i annan 

.fi'ir./{11111i11g har meddelar hes/111 art 
ej tala å giirni11}!l'n. 

Uppstilr.fi·tlga 0111 cltcrkal/e/.1·e m· 
kiirkort och kan det pil sa11110/ika 
skiil u111ugus, all k.'irkortet kommer 
att återkalla.i· s/111/igt. skall kiirkor
tet 1/terkallas tills 1·idare. 

Riir .fi·tlgan ärerkalle!.l'l' på gmnd 
m· bro// 11101 4 ~ lagen r 1951:649) 
0111 sm!ff .f('ir l'is.1·a lrt!fikhrotl och 
hade .filrnrt'll .fi'ire färdens slut .f;!r
tiirt starka drycker i sädan 111iingd 
att u/koholko11centrntio11e11 i hans 
h/od under eller ('.ffa Ji'irdcn 11pp
gick till 111i11st 0.8 promille. skall 
kiirkortl'I äterkllllu.1· tills 1·idarc. 

Fiireligger vid priirning av ansö
kan om förhundsbesked eller kör
kortstillstånd hinder mot medde
lande m· körkortstillstånd på grund 
av sökandens personliga förhållan
den eller återkallas körkort med 
åhernpande av äterkallelsegrund 
som a1·ses i 16 * 1-6 be.1·tiim111es 
spärrtid om lägst en månad och 

f'iircslage11 /rddse 

.1k11ll h1·tri!fli111d1' .fi"ci.t:an /11m11·id(/ 
hroll .f('irc/igger liiggus /11gakrafi-
1·11nnc11 dom dia äk/agar1·s h1•.1/u1 
enli.t:I 20 kap. 7 ~ riitl<'g1/11gshalkc11 
eller 11101.1·1·an111de hcstii111111l'i.1·1· i 
a111w11.fi'irfi11t11i11g all ei ta/11 ä giir-
11i11ge11. 

Ett kiirkort skall tltcrkalla.1· tills 
1·idare i lll'l'aktan pil s/11tlig1 m•gö
rande m· återkallelscfi·llgwz 0111 dl'! 
f){) sannolika skiil kan antas a// kiir
kortet kommer att slutligt tlterkal
la.1· på någon m· de grunder som 
a\'Ses i 16 ~ I- 7. Gmndas hes/11tet 
på misstanke om brouslig giiming. 
skall beslutets Riltighetstid hewiin
sas enligt rad som giiller .fi'ir spiirr
tid enligt 21 ~. 

0111 det vid priil'l1i11g1·11 av en an
sökan om förhandsbesked eller kör
kortstillstånd finns hinder mot att 
meddela körkortstillstånd på grund 
av sökandens personliga förhfillan
den eller 0111 etl körkort eller ett 
kiirkorrsrill.mmd återkallas med 
stiid av 16 * I -6. skall en spiirrtid 
pil Wgst en mänad och högst tre år 

' Amlringen innehiir hl.a. att andra stycket urrhiiv-;. 
'Andringen innchiir bl. a. att andra Pch tredje styckena urrh:iv~. 

'l'l Riksd11ge11 /9/W/8/. 15 sam/. Nr I 
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N11\'ara11dl' lnlcl.1c 

högst tre år. Vid hro!l som avses i 
I * andra styckt·t eller 4 ~ I mom. 
lagen ( 1951 :649) om straff för vissa 
trafikhrott hcstii111111c.1 spärrtiden 
till Higst ett ilr. 

lntrii/.li1r 1111da s1>iirrtid 0111stii11-
dighct s1J111 kun Fimnlcda nr/I hc
s/111 0111 siid1111 tid. ,1;1r 11riirn.1· 0111 
dl'n r!'dun hestii111d11 spiirrtide11 
skall .f('ir/iingll.I. Säd1111 11riirni11g 
ska i:fia a11.1iika11. A.11siiku11 ska/i 
giirus .fi'irt' s11iirr:id1'11s 11tgi'i11g. 
l'rii1·11i11gc11 111'.1er siiku11dc11s .fi'ir
hii//1111dl'11 fi'lll11 till 1id111111ktc11 .fi'ir 
hn-/1111·1. Fiirlii11g11i11g .fiir sk1· med 
hiigst trc tlr 1·id 1·m:i<' 11y 11riirni11g. 

\'acl .1tJ111 llllgc.1 i undrn stycket 
skllll lilliimpas pä 111tJ/.11·arw1dc siitt 
11111 det 1111da s11ii/'/'tid1·11 har .fi'a111-
k1J111111it si'ida11 1J111.1tii11dighc1 stJ/11 
hur i11triUfi11.fi'ire hl'slutct 0111 S/>iirr
tid 111c11 i11tc har 1·arit kiind 1·id dl't 
tillfi'il/ct. 

Hur i .fi'i/gu 0111 kiirkorrsh111·1m· 
.fi'irekon1111it si/dana 0111stii11dighc
ta uti det .fi1111s siirskild a11/ed11i11g 
lift l'rinrll !to110111 1m1 d1· kru1· so111 
stiillcs /Nl lttJlltJlll .fi'i/11 ll'l!fiksiiki-r
hct.1'.l·y11p1111kt . .fi/r 1·ami11g 1111·ddc
las !to110111. 0111 skiil .fi'ir 1itakallc/se 
l'.i.fi'ireligger. 

Har kiirkort.1/w1·arl' brutit mot 4;: 
2 mom. lagen ( 1951 :649) om qraff 
för vissa trafikhrtltt men hade !ta11 
<'.i fi.irc filrdcns slut flirtiirl starka 
drycker i si'tdan miingd all alknhol
kmicentrationen i hans blod under 
eller efter forden uppgick till 0.8 
promille. fr1r varning meddelas ho
nom i stiillet för all h1'.1l1afi111a.1 0111 
i'tterkallclse ar kiirkortct. 0111 han <'.i 
tidigare har dii111ts .fi.ir hroll 1111>/ -I~ 

11ii11111da lag och l1mstiindigheterna 
iir mildrande. 

/lur i .fi'iiga 0111 kiirkort.1/im·ari· 
,li'irck1J111111it siit/111111 0111stii11dighl'-
1a s1J111 111'.1cs i /{J ~ ]-6 . .fiir 1·ar-
11i11g meddelas i srii//er .fi'ir hcs/111 

6 

Ftir1'.1-/age11 f.1·dclsc 

hcslii11111111.1. Vid brott som avses i 
I* andra 'tycket eller 4 ~ I nwm. 
lagen I 1951 :649) om straff fiir vissa 
trafikhrott skall spiirrtiden hestii111-
111as till liigst ett är. 

I .1tiillet .f('ir alt kiirkortcl iitc•rkt1!
/11s skall kiirkort.1/wrnrc11 111cddd11.1 
\'11/'llillg i Stli/11/W .fitff .1'0111 11\'SC.I' i 
/(j ~ :!-(). 0111 1·11mi11g1'11 a1· siir.1kil
d11 skiil kan 1111s1's 1·arn l'll tillriicklig 
åtgiird. 

0111 kiirkort.1/1111·wT11 har brutit 
mot 4 ~ 2 mom. lagen I I Y:'i I :649) lllll 
straff li.ir vissa trafikbrott men i11ll' 
före färdens slut hade fiirtiirt starka 
drycker i s~idan miingd att alkohol
koncentrationen i hans blod under 
eller efter färden uppgick till O.X 
prnmillc. far varning meddelas ho
nom i stiillet för ftterkallclsc om om
stiindighctcrna iir mildrande. 

.\ ,\ndringen innebiir bl. a. att tredje 'tvcket urrhiivs. 
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N111·ar1111de lvdd.\'l' 

11111 iiterkallelst', 0111 1·w·11i11g 111· siir
skildu skiil kan 1111s1·s r11m <'Il 1ill
riid/ig <i1giird. 

Har kiirkonsh1ll'lll"l' vid förande 
av motordrivet fordon eller -;rf1r
vagn gjort sig skyldig till grov 
drdslöshet eller visat urrenhar lik
giltighet l'ör andra miinniskors liv 
eller egendom eller företett tydliga 
tecken p;°1 pfiverkan av starka dryc
ker eller annat iimne. eller saknar 
han till följd av sjukdom. skada el
ler dylikt förutsiittningar att föra 
körkortspliktigt f11rdon pf1 ett trafik
siikert siitt. 11111hii11dC'rt11g1·.1· körkor
tet. 

Mi.1stii11kC's att kiirk11nslt111·11/"l' 
vid förande av motordrivet fordon 
eller srårvagn har brutit mot 4 ~Ja
gen ( 1951 :M91 om straff för vissa 
trafikbrntt. och hade han före rnr
dens slut fiirtiirt starka drycker i 
s[idan miingd att alkoholkoncentra
tionen i hans blod urpgick (ill minst 
0.5 promille undlT eller ert er l'iirden 
11111hii11d1'l't11g1·s kiirkortet sedan 
111111/vshn·i.1· har erh{1llits. Ar frilga 
om hrott mot 4 ~ 2 mom. niimnda 
lag. men urrgick alkoholkon~·en

trationen 1'.i till 0.8 promille . .fiir om 
omstiindighe1erna vid hrotte( kan 
anses mildrandc. k."irkort1't 11111hii11-
dt'l't11ga 1· l'11d11st 11111 kiirkortslw-
1'11r1'11 tidigare har dii1111.1· Ji"ir hrnl/ 
11111t 4 ~ 11ii11111da /11g. 

4 Scna,;lc ly<.kl-;c 1978:94. 

7 

Fiif'('S/11g1'/I f.i·dd.11· 

0111 kiir/,,or1s/111rnri·11 vid fiirande 
av c11 motordrivet fordon eller en 
spiirvagn har gjort sig skyldig till 
grov viirdsllishet eller visa( urren
har likgiltighet fiir andra miinni
skors liv eller egendom eller före
tett tydliga tecken p<i r<'1verkan av 
starka drycker eller annat iimne. el
ler 11111 han till följd av sjukdom. 
skada eller dylikt saknar förutsiitt
ningar att fiira kiirkortspliktigt for
don pi"i ett trafiksiikert siitt. .1ka// 
körkortet 11111hii11d1Tl11s. 

;\li.111ii11ks att kiirkor1slt111·11r<'ll 
vid fiirande av f'll motordrivet for
don eller l'll srilrvagn har brutit mot 
4~ lagen (1951:M91 om straff för 
vissa trafikhrott. llCh hade han före 
färdens slut förtiirt starka drycker i 
siidan miingd att alkoholkoncentra
tionen i hans blod urrgick till minst 
0.5 rromille under eller efter far
dcn. skall körkortet 0111hii11dcn11s 
sedan 111111/ysh1•1·is1'/ har erhållits. 
Ar dt't frfiga om 1·11 hrott mot 4~ 
2 mom. niimnda lag. men urrgick 
alkoholkoncentrationen inte till 0.8 
pwmille. skull kiirk11n1·t inlC' 0111-
ltii11dat11s om omstiindigheterna 
vid brottet kan an-;cs mildrande. 

Om hchiirighC'f1•11 11tt .f("im 11111t11r
drir1·t jiirdo11h11r1·uri1ji·ii11111g1•11 l'll 
kiirk11n.1lt111·11/"l' lllC'd .1tiid 111· /9 d/I'/" 
:!3 ~ 1111da 111i11sl s<i lti11g tid 111111 

s/,,111/l' '111 h1·stii1111s .111111 s1ii'irnid . 
.fi/r i 111cil 1)111 iltcrk11/ldsl' 111· kiirkor
tt'I .fi"ir11n/1111s 1111 rltl'rligar<' i11gri
f'lillcl1· i11t1· sk11/I ske. 
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hircligger synnerliga skiil f;\r med av\·ikclsc friin denna lag itterkallelsc 
underliitas eller sp::irrtid siitta-.; ned. om det kan -.;ke utan fara for trafik-.;ii
kcrheten. llndcrl:ltcs atcrkallelsc rar \'arning meddelas i stiillct. 

lfr.1·1ii111111l'iscmu 11111 dtl'l'/...11//d.11' . 

. 1plirrtid. 1·umi11g 11ch 1111dl'l'liitd11· 
u1· /,Jir/...ortsi11gri1111ndc 111.111. i 16-:!:!. 
l../ 11ch 15 ~~ tillii1111111s ii1·,·n i.fi'1/gu 
0111 den s11111 ge110111 /11g11/.;r11fi1·1111-
11c11 d11111 11111111 riket hur ,/ii111ts till 
t111s1·11r i sddunr 111·s1•c11d1· s11111 sligs 
i u11gil'l111 /agm111. 

Regeringen clJ..:r myndighet som 
regeringen hcstiirnrner meddelar yt
terligare föreskrifter i de [1vsi::~·ndcn 
som anges i denna lag och t'iircskrif
lcr l)ll1 undantag fran lagen. Det
samma giiller föreskrifter om l'örar
utbildning och registrering 111· .fi1r
do11sfi'iml'I'. Regeringen frir iiven 
meddela föreskrifter om utliindska 
kiirkurts giltighet i landet. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen hestiirnmer fr1r .fi'ir 1·is.11 

fall .fi'imrd1111 0111 und;1nlag frit'.l ht'
srii111111d.l't' i denna lag. 

Fn1111.fi'ircs fordon i strid mot den
na lag eller fiireskrift som har med
delats med stiid av lagen. skall po
lisman hindra for1salt l'iird som <:i 
kan ske utan pi1taglig fara för trafik
siikerhetcn eller annan oliigenhet. 

Domstolsförfarandet 

Lii nsrii 11 {ll'ii 1 ·ur .fi'i/gor .10111 riir 
/.;iir/.;orrsi11gri1>1111dc11 i dl' Jiill st1111 
11ng1•.1· i .1iirs/.;i/dji'i1)i11111i11g. 

I 111,// st1111 111·.11-.1 i .fi'irs/11 srn-kcr 
hur clo111st11/1'11 s11111111c1 hcfi1gc11hcr 

' I .ydelse enligt l'iir,lag i prop. 1979/Xtl: I. 

\'id 1il/ii1111>ni11g1·11 111· dcn1111 /ug 
)i'i111.11iil/s 111cd .1'\'1·11.1·/.; dt1111 1•11 hro11-
11uil.11/11111 l'lll'r 1'11 11n11111 /i/.;1·iirdig1 
t11·giirn11cle som hur 1111°ddl.'!111s ar 
<'Il 111/iinc/s/.; dn111.110/ l'ill'I' ntigo111111-
11u11 111/iindsk 111_\'11dighc1. 

Regeringen eller den myndighet 
Sl)m regeringen bestiimmer medde
lar ytterligare f'iireskrif'ter i de av
seenden som anges i denna lag och 
föreskrifter om undantag fri'in la
gen. Detsamma giiller fiireskriftcr 
om fi\raruthildning och 11111 .11/d1111 
registrering so111 i>d1iir.1.fi'ir1il/1i111p-
11i11g1·11 111· /11gen. Regeringen for 
iiven meddela föreskrifter om ut
liindska kiirkorts giltighet i landet. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen hesliirnrner fi'1r i en
.1/...ildu fall mcc/gc undantag frim 
denna lag. 

0111 cl/ fordl>n .fi'11111/('irs i -.;trid 
nwl denna lag eller c11 flircskrifl 
Slllll har meddelats med stöd av la
gen. skall rolisman hindra forhalt 
fiird Sl>m i1111· kan ske utan påtaglig 
fara fi.ir trafik-.;iikerheten eller an
nan 1·1isl'llllig oliigenhet. 

Fiirfarandet i kiirkortsmiil m. m. 

/.ii11s.1·1yrd_1·1·11 priirur fi'dgor 11111 

1111'ddl'ia11dc a1· /...iir/...or1.11il/.1·11i11d 
0!'!1 11r/i'irdw1d1· 111· 1rn/.;turknrt. 

Lii11s.1·1_1.,.efse11 prii1·11r ock.1·1i 1111</

ru ./i'iigt1r 11111 kiir/.;11r1. /)cs.111 .fram-
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Nuramndc lydelse 

som liinsstyre/sen har 11iir den 
lwndliigger ett kiirkort.1·t1re11de. 

Finns det anledning att anta att 
någon inte hör ha körkort eller trak
torkort på grund av sina nykter
hetsförhfallanden. far länsstyrelsen 
eller domstolen höra socialnämn
den. om nämndens yttrande har be
tydelse för ärendets avgörande. 

T>omstolens hes/ut 11111 n1rni11g 
eller äterkallelse skall delges de11 
som hes/11tet riir. !Hot hes/ut 0111 
1·arning enligt denna lag .fi/r talan 
in te f i'iras. 

9 

/·i'ircs/11gl'11 frdelsc 

gclr 111· .fi'irl'skr(ffc-r som rcgai11gc11 
ht•.1/11tar. 

0111 /iins.1f.1Td.1·c11 fi1111a anled
ning anta all niiglln inte hör ha kör
kort eller traktorkort pil grund av 
sma nyktcrhctsrörhitllanden. får 
liinsstyrelsen höra socialniimnden. 
om nilrnndens yttrande har betydel
se för iirendcts avgörande. 

./() * 
Liin.viillcn priil'llr 11uil 11111 åta

kallelse a1· kiirkort. kiir/.:onstill
sttlnd och traktorkort. 111äl 0111 nl'd
.l'llttning m· spiirrtid l'.fier äterkallel
se. ma/ om i/terf.:11lle/sc .\'011/ ll\'Sl'S i 
20 § fårsta stycket 2 och mål om 
1·iigra11 att godkiinna ett 11t/ii11dskt 
kiirkort. 

./I * 
M1il som a1·s1·s i ./(I* anliii11gig

giirs i lii11sriittc11 genom a11siika11. 
0111 cl/ kiirkort 1•//a cl/ /m/..111r

kort iir 11111hii11dcrtagct enligt 23 *. 
skall liinsriittt'n 11t1111 drr'!j.rn11ll (lrii-
1·11 0111 kiirkortel dia trnktorkortet 
skall 1itaka/111s tills 1·id11re clll'r 
1/tcrstiillas. 

42* 
I 1111'/ enligt denna lag .tiir riiltcn 

.foreliigga den enskilda parten all 
ge in liikarintyg eller hcris 0111 god
känt .fi'irnrpror. Riillen filr också. 
under de j('irtllsiittningar .rnm ange.1· 
i 39 * tredje stycket. hiiro social
nämnden. 

./.H 

Bes/11/ar riitten 0111 äterk11lll'ise. 
f(/r rätten .1·11111tidigt.fi!ronln11 alt ett 
godkänt .fi'irarpro1· skall 111'/iiggas 
i1111011 kiirkort eller traktorkort liim
nas 111. 0111 det hcgiirs. skall riittcn 
också prii\·11 Ji'tlgan 0111 ett stldunt 
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11 

F/irl'sf<1gc11 frdcf.1e 

nar .fih· r111.k /iin 1'11 d/N .flera pcr
so111'/" att 1·ar11 <1//111ii11t 0111/illd och 
aslittare Fir don . 

./9 !:i 

Hc.l"l"iir <I\' det al/111ii1111<1 11111/Judl't 
sk111/ 11/(fi"iras i110111 tre 1·1'ckor .fi"i/11 
den dag dä det ii1·l'fk/ag<1d<' he.1/u
/('( medddw/es. 

/111r en p11r1 111!/;!rt h1'.1Tiir iira <'Il 

hes/ut. filr ii1'1'!1 111otp11rtcn }i"ira talan 
11101 hcslutct. trots all hc.1Tiir.11ide11 h<1r 
gillt 111. Be.ll'iirl'll skalf dock anfi"ims 
i110111 en 1·ccka fi"i/11 11tgdng1'11 111· he
.l"l'c'irstiden fi"ir den fi'irsta h1·s1·iirs1a/1111. 
A.tcrka//11.1·. eller fi.irfii/ln de1111a. iir 
iin·n den se11afl' hc.1Tiirstala11 fiirfili
/c11. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. Bestiimmclserna i 39 ~tredje 
stycket och 42 ~ andra meningen triider dock i kraft den dag regeringen 

hestiimmer. 
Regeringen ffir meddela de övergi\ngsbestiimmelser som behiivs. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förrnltningsdomsto
lar 

Hiirigenom föreskrivs all 14 och IX~~ lagen ! 1971: 289) om <illmiinna 
förvaltningsdomstolar 1 skall ha nedan angivna lydclw. 

;\'11r<1r1111d1' lydl'ise F"in'.1/11r.:1'11 /_1·ddse 

14 ( 

Uinsriitt prövar 
I. 1rnll enligt skatte-. taxering~-. upphi.irds- och flllkhol;.fiiringsfilrfott

ningarna i den utstriid~ning som iir föreskrivet i dessa författningar. 

2. mil! enligt socialtjiinsllagen 
11979:000). lagen 11979:0001 med 
siirskilda bestfimmclser om viinl av 
unga. utlii1111i11gs/11ge11 ( 195./: 1931. 
smittskyddslagt·n I 1%8: 231 I od1 
lagen I 1970: 375! om utliimning till 
Danmark. Finland. Island eller 

1 Lagen omtryd:I 1'179: 1<15. 
' Lydelse enlig! fiirslag i pnir. l'17'J/XO: I. 

2. miil enligt socialtjiinstlagcn 
11979:0001. lagen 11979:0lllll med 
siirskilda hesliimmclser om vilrd av 
unga. ut/ii1111i11g.1-/11g1·11 1./980: 111101. 
smittskyddslagen I 1%X: 231 I. lagen 
( 1970: J7~ I lllll utliimning till Dan
mark. Finland. bland eller Norge 
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Norge för verkstiillighet av beslut 
om vi"in.l eller behandling i den ut
sträckning som iir föreskrivet ides
sa lagar samt mftl enligt 21 kap. fiir
iildrahalken. 

3 .. \'lll'itl giillcr s1·1·11skt kiir/,.ort. 
11·1(/ikkort 1'/lcr traktor/,.ort. mlil 0111 
1·111'11i11g l'ller 1ltt'rkalld.1c och . . 11/-

1·i11 giil/er 111/iindskt kiirkorl. 111iil 
11111 1·ami11g eller 1·iigra11 all god
kii1111a kiirkortel. a/11 enlig! rnd 1/iir-
11111 iir siirski/1 .fi"ire.1k1frct. 

12 

Fiireslagc11 h'ddsc 

fiir verkstiillighet av beslut om v;trd 
eller behandling m:h kc"irkorts/ag1•11 
11977:.+771 i den utstriil:kning som 
iir föreskrivet i dessa lagar samt miil 
enligt 21 kar. foriildrahalken. 

IX~' 

Uinsriitt iir domför med en lagfaren domare ensam 
I. niir ätgiinl som avser endast m~1ls beredande vidtages. 

2. vid s~tdant förhör med vittne 
dh.:r sakkunnig Sl1m heg,;irts av an
nan liinsriitt samt vid siidant förhör 
i iirende enligt 111/ii1111i11g.1/ag1·11 
(/95.J:/931 som begiirts med stöd av 
40 * samma Jag. 

2. vid si1dant forhiir med vittne 
eller sakkunnig som begiirts av an
nan liinsriitt samt vid s;idant förhör 
i iirende enligt 111/ii1111i11g.1/ag1·11 
r 1980:000) som begiirts med stiid av 
57 * samrrn1 lag. 

). vid beslut som avser endast riittelse av fclriikning. felskrivning eller 
annat uppenbart förbiseende. 

4. vid beslut. .1·d1·i11 giiller .1T1'11.1k1 

körkort. trqfiUort eller traktorkort. 
om återkallelse tills vidare eller. s1i-
1·i11 giilla utliindskt kiirkort. om 
vägran tills vid<>re att godkiinna 
k1irkort1·1. niir det iir uppenbart att 
s~1dant beslut bör meddelas. 

4. vid beslut om iiterkallelse tills 
vidare 111· 1·11 kiirkort. kiirkorlsti/1-
stilml eller traktorkort eller om väg
ran tills vidare att godkänna ett ut
ländskt körkort. när det iir uppen
bart att el! sådant beslut hör med
delas. 

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgiirande av rrnil. 
Om det inte iir p{ikallat av siirskild ankdning att m~ilct pri\vas av f11llsut

tcn riitt. iir Hinsriitt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av mfllet i sak. 

Vad som siigs i andra stycket giiller iiven vid avgörande av 
I. må!"om utdömamk av vite. 
2. mitl enligt bevissiikringslagen ( 197.:'i: 1027) för skatte- och avgirts

processen. enligt lagen ( 1978: 880) om hetalningssiikring for skatter. tullar 
och avgifter. om h;1ndlings undantagande fri111 taxcringsrevision. skatte
revision eller annan granskning llCh om befrielse fri1n skyldighet att liimna 
kontrolluppgift enligt taxcringslagen ( 19.:'ih: n2:1 l. 

3. miil om omedelbart omhiindcrtagandc enligt 6 ~lagen ( 1979: 000) med 
särskilda bestiimmelser om viird av unga. 

4. m;[I enligt uppbörds- och l'olkbokfi.iring~författningarna med undantag 
av mill om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt. 

3 LvJelse .:nligt forslaµ i rrnr. l97lJ!XO: I <11.:h rnip. llJ79/XO: J'.1. 



TU 1980/81: I 

N111·w·a11<le lvdl'l.1·1· Fiirn1ugcn lydc/.1e 

5. mill om uppdelning av taxeringsviirde enligt 8 ~ _, nwm. sista stycket 
kommunalskattclagen ( 1928: 370). 

6. mäl som avser iindring av taxerad inkomst med högst I 000 kronor. 
7. mi'tl enligt skatte- och taxeringsl'iirfattningarn<1 i vilket beslutet över

ensshimmer med parternas samst:immiga mening. 
8. mål om riittshjiilp genom offentligt bitriide i ett iirendc hos en annan 

myndighet. 

9. mäl i vilket saken är uppenbar. 

9. mål enligt kiirkortslagen 
I 1977:./77). 0111 hesl111e1 i1111ehiir-a11 
l'ltming 1111•dddas dlcr 0111 det iir 
11ppe11hart all ett kiirkc1rt. kiirkorts
tillstilnd eller traktc1rkc1rt skull äter
kallas eller att ett 111/iindskt kiirkort 
inte skall godkii1111as. 

/0. mål i vilket saken är uppen
bar. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Felparkeri11g.rn1-,r.:i/t 111giir higst 
.fi•1111io och hiigst etth1111dn!ft'1111ic1 
kronor. 

I ko1111111111. som svarar för trafik
övervakning enligt lagen I 1964: 321) 
om kommunal trafikövervakning, 
fastställer kommunfullmiiktige fel
parkeringsavgiftens belopp. I an
m111 kom11111n .fl1.1·1stiilles beloppet 
av länsstyrelsen. 

Fiirt'slagen lydelse 

lfrgai11gc11 .fiir w1g1· det hiigsta 
och det liigsta hdopf' som _!d1)(/r
keri11g.1·111',l!(til'r _ti'ir _li1ststiillas till. 
Beloppen .filr dii1Tid rnriems 111ed 
hiins\·11 till s/.:.ildu slug m· 
/}{ 1rk1' ri 11gsii1 '<' r I rii d L' Is i' r. 

I de /.:.0111111111H'/' som svarar för 
trafikövervakning enligt lagen 
(I 964: 3211 om kommunal trafik
övervakning faststiiller kommun
fullmiiktige felparkeringsavgit'tens 
belopp. I andrn /.:.011111111111'/' .fint
stiil/.1 beloppet av hinsstyrclsen. 

Denna lag trlldcr i kraft den I januari 1981. 



TlJ 1980/81: I 14 

Under den allmänna motionstiden 1980 väckta motioner 

I motion 1979/80: 534 av Elver Jonsson och Margareta Andren lbäda fpl 

yrkas att riksdagen beslutar anhhlla hos regeringen att körkortsförordning

en ändras så att obehörig övningskörning förhindras i enlighet med vad 

som siigs i motionen. 

I motion 1979/80: 1359 av Per Stenmarck (ml yrkas all riksdagen beslutar 

anta följande förslag till tillägg till 16 * körkortslagen: 

11. om körkortshavaren förvärvat sitt körkort j[imlikt KK lkn 6 juni 

1%2 (nr 2621 och diirvid som grund för sin ansökan företett falskt utliindskt 

körkort eller därmed jämförlig handling. 

I motion 1979/80: 1360 av Per Stenmarck lml yrkas att riksdagen anhäller 

att regeringen ändrar 39 och 42 ** i körkortsförordningen i enlighet med 

följande förslag 

39 * 
Har för äterkallelse ej åberopats annan grund än som avses i 16 * mom. 

2. 3 eller 4 körkortslagen ( 1977: 4771 och göres ansökan om körkortstill

stånd eller förhandsbesked senast en milnad efter spiirrtidens utgång eller. 

i det fall dä tiden innan slutlig återkallelse är längre än spiirrtiden. senast en 

månad efter delgivning av beslut om slutlig äterkallelse. behöver besked 

om personutredning ej bifogas ansökningen. Föreligger särskilda skäl får 

dock förordnas om personutredning. Beslut om förlängning av spärrtid 

eller beslut om ny spärrtid får ej meddelas utan att förnyad personutred

ning har skett. 

42 ~ 

Efter återkallelse av körkort enligt 16 * 1-6 körkortslagen ( 1977: 4771 

lämnas körkort ut utan att nytt. godkänt förarprov behöver avliiggas. om 

spärrtiden har varit högst tolv milnader och ansökan om körkortstillsti\nd 

har gjorts inom tid som anges i 39 *· Föreligger siirskilda skiil för dock i 

beslut om [1terkallelse bestämmas att godkiint förarprov skall avläggas. 

I motion 1979/80: 1361 av Per Stenmarck ( m) yrkas att riksdagen beslutar 

anta följande förslag till ändrad lydelse av 22 * mom. I körkortslagen: 

Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständigheter att 

det finns särskild anledning att erinra honom om de_ krav som ställes pä 

honom från trafiksiikerhetssynpunkt. får erinran meddelas honom. om skäl 

för återkallelse ej föreligger. 
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I motion 1979/80: 1738 av Bl enda Littmarck m:h Margareta Gard I bt1Ja 

m) yrkas alt riksdagen hos regeringen anhfiller om översyn av 

I. körkort slagens regler om i vilka fall olovlig körning resp. återkallelse 

av körkort skall medföra att vederbörandes möjligheter att övningsköra 

inskränks. 

2. reglerna i körkortslagen om olika körkonsbehörighet. i syfte all för

tydliga dem sii att medborgarna ink pi'1 grund av besliimmelscrnas sdrtill

giinglighct drabbas av straff. 

3. de regler varmed l<1gstitbn:n söker l"lir111(1 1m:dborgarna all inte klira 

bristfälliga bilar. 

4. de regler som "yftar till att sWvja olovlig kiirning. 

Motioner väckta med anledning 3\' proposition 1979/80: 178 

I motion 1980/81: I av Allan Ekström och Inger Lindquist 1bt1da ml yrkas 

att riksdagen - med avslag på propositionen i motsvarande del - beslutar 

anhålla att regeringen framlägger ett nytt förslag till körkortsreform såvitt 

avser överflyttning av körkortsärenden till allmän domstol med anledning 

av riksdagens tidigare fattade beslut härom. 

I motion 1980/81:2 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad lhi\da ml 

yrkas alt riksdagen beslutar alt s. k. utbytcsförfarandc utan förarprov 

bcgriinsas till att giilla endast H-körkort. 

I motion 1980/81: 3 av Daniel Tarschys lfpl yrkas att riksdagen vid sin 

priivning av propl•sitioncn tillgodoser det i motionen framförda iinskemä

let om snabbare handliiggning av vissa körkortsmiil. 

Utskottet 

I propositionen behandlas förslagen i körkortsutn:dningcns betiinkande 

<SOU 1978: 27) rnrtsall körkortsreform och remissyttrandena över bctiin

kandct. Flertalet av frf\gorna har tidigare förelagts riksdagen ( prop. 1975/ 

76: 155. TU 1975176: 28. rskr 1975176: 3901 men har dii ansetts behöva 

belysas ytterligare innan slutlig stiillning tas till dem. Vidare tas i proposi

tionen upp några fri\gor som har aktualiserats friimst i anledning av erfa

renheterna av den nya körkortslagstiftning som triidde i kraft den I januari 

1978. Slutligen behandlas en framställning fdn Stockholms kommun om 

felparkeringsavgifterna samt - för riksdagens information - s!Lillningsta

gandena till 1968 i\rs Wienkonventioncr pit viigtratiklagstiftningens omrf1dc 

och de därefter triiffade Europaöverenskommelserna. 

De lösningar som förordas i propositionen anser sig utskollct kunna 

biträda. I det följande behandlar utskottet därför huvudsakligen endast de 
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delar av departementschefens frarw;tiillning som heri.irs av de motillller 

som har väckts med anledning av propositionen samt under dt·n ;tllmiinna 

motionstiden 19~0. 

Ö1·c1:fly1t11i11g m· 1·is.rn kiirkortsmäl .fi"i/11 Fin·a/t11i11gsdo1111tol 1il/ 11//111ii11 

domstol 

Riksdagen ITU 1975/76: 28. rskr 197:'i/76: -~lJ()) har tidigare uttalat att den 

allmänna domstolen borde besluta om kiirkortsilterkallclser vid siidana 

trafikbrott. hetriiffande vilka domstolen samtidigt diimer i saken. HI. a. 

vissa gränsdragningsprohlem som kunde uppkomma i samm<111hangel skul

le dock utredas ytterligare innan ett förslag i iirnnet förelades riksdagen. 

Körkortsutredningen har belyst dessa griinsdragningsprohlem och vissa 

andra frågor som mi\ste beaktas vid en uppdelning av kiirkortsmi1len 

mellan tingsriitten och liinsrätten. Utredningens slutsats iir att nackdelarna 

med en sfidan överflyttning iir större iin fiirdelarna. siirskilt om hiinsyn 

också tas till de förslag till forhiittringar av handliiggningrn av körkortsiir

endena som utredningen föreslilr. 

Flertalet av remissinstanserna instiimmer med utredningen. diiribland 

riksåklagaren. Svea hovriitt. trafiksiikerhetsverket lH.:h Nationalföreningen 

för trafiksiikerhetens frfönjande (NTFl. vilka tidigare har uttalat sig för en 

överllyttning. UI. a. domstols verket och Sveriges domareforhund fiirordar 

en överflyttning men anser att den di't m:'tste avse alla klirkortsmill och att 

en sä ingripande reform kriiver ytterligare utredningsarhete. 

Departementschefcn ansluter sig tiJ: utredningens och flertalet remissin

stansers bedömning. att nackdelarna med en partiell överllyllning iir större 

iin fördelarna. Enligt departementschefen kan överllyttningen ske enligt 

två alternativ. som emellertid b<ida har betydande nackdelar. Det ena 

alternativet är att den allmiinna domstolen lltr pröva kiirkortsfri"tgan en hart 

med beaktande av det trafikhrott for vilket domstolen samtidigt dömer. 

Det innebär att hela körkortslhigan inte kan avgiira<; i ett sammanhang med 

följd att körkortshavarcn i vissa fall löper risk att fa genomföra en process 

även i förvaltningsdomstolen. Det andra alternativet iir att den allmiinna 

domstolen får beakta alla omsttindigheter som iir av betydelse for körkorts

frågan och tillämpa de ;\terkallelsegrunder som vid denna allsidiga bedöm

ning hlir aktuella. Det innchiir att i huvudsak samma typ av kiirkortsmtil 

avgörs i vissa fall av allmän domstol. i andra av allm~in förvaltningsdom

stol. Inget av dessa alternativ är enligt departementschefen acceptabelt. 

vare sig från prineipella eller praktiska synpunkter. 

Enligt departementschcfcn framgftr det klart av det material som nu har 

lagts fram att frågor om körkortsingripanden hör avgöras i ett sammanhang 

och av samma myndighet. Vidare anser departementschcf'en att det finns 

flera skäl mot att nu ta upp till diskussion fdgan om en överflyttning av alla 

körkortsmål till allmän domstol. Bl. a. pekas p[i alt liinsdomstolarna nyli

gen har brutits ut frfm länsstyrelserna och omvandlats till frist<iende all-
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miinna förvaltningsdomstolar och all flera av förslagen som nu läggs fram 

är ägnade att effektivisera handläggningen av körkortsmälcn och att skapa 

ökad trygghet för att säviil rätts- som trafiksäkerhetsaspekterna tillgo

doses. Flera av de fördelar som man tidigare har anfört för en övctilyttning 

av vissa körkortsmi'd till tingsrätten siigs därför iindä kunna uppnäs. Dcpar

tementschefen är dock medveten om att den nuvarande ordningen även i 

fortsättningen kan komma att uppvisa brister och att det därför är angelä

get att utvecklingen på området följs uppmärksamt. 

I motion 1980/81: I (m) hemställs att riksdagen - med avslag på proposi

tionen i motsvarande del - beslutar anhälla alt rcgi:ringcn framlägger ett 

nytt förslag till körkortsreform sävill avser iiverllyllning av körkorts

iirenden till allmän domstol med ledning av riksdagens tidigare fattade 

beslut härom. 

Utskottet finner att den utredning som har gjorts visar att en uppsplitt

ring av körkortsmälen mellan tingsrätt och Hinsriitl har betydande nackde

lar. Utskottet vill särskilt peka pä att risken fiir t vft prejudikatinstanser hlir 

uppenbar. om håda domstolarna kan besluta om körkortsingripanden på 

grund av trafikbrott. Med hänsyn härtill och då förslag nu !tiggs fram som 

syftar till att förstiirka processen i hinsriittcn anser sig utskottet kunna 

biträda departementschefens förslag. Utskottet avstyrker således motio

nen i fräga. 

I /andliigg ningen a 1 · kiirkortsingripa nden 

I propositionen förordas att ett allmänt omhud förordnas i varje liin för 

att föra det allmännas talan i m[1l om {iterkallelse av körkort. Vidare 

föreslås nya bestämmelser om nämndemiins medverkan i körkortsmålen 

och att det införs en möjlighet att !lytta över ett körkortsmål från en 

liinsrätt till en annan. Det sistniimnda för:slaget gör det möjligt för körkorts

havarcn att fä målet handlagt vid länsriillen i det liin diir han stadigvarande 

vistas. Detta underliittar för den som vill ha en muntlig förhandling. Var

ningsinstitutct föreslils ocksä reformerat. bl. a. s[i all den lindrigaste for

men av varning. s. k. självstiindig varning. heniimn~ erinran. Slutligen 

förordas att forcliigganden om förarprov iiven i fortsiittningcn skall använ

das endast som t:tl led i utredningsförfarandct och inte som en reaktion vid 

sidan av återkallelse. varning och erinran samt att ni\got formellt hinder 

inte ställs upp mot förfarandet med s. k. förarprovsrcmisscr. som har 

utbildats i praxis. 

Utskottet har inget att erinra mot förslagen i denna del. H~irigcnom är 

också yrkandet i motion 1979/80: 1361 (m) om den s. k. självstiindiga var

ningen tillgodost:tt. Motionen bör däti.ör inte föranleda n<lgon särskild 

åtgärd från riksdagens sida. 
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Utländska kiirkort 

Av propositionen framgär att kritik har riktats mot bestiimmelserna pii 

detta omriide. De anses svåröverskt1dliga, invecklade och i ni"\gra delar 

motstridiga. De förslag som redovisas i propositionen för att rätta till dessa 

missfiirhfillandcn anser sig utskottet i huvudsak kunna bitriida. En av 

frågorna, som ocksä har tagits upp i motionen 1980/81: 2 (ml. har emeller

tid gett utskottet anledning till en siirskild kommentar. 

Körkortsutredningen har föreslagit att möjligheten att byta ut ett ut

liindskt körkort mot ett svenskt utan att avliigga förarprov begriinsas till 

körkort med behörigheten B. dvs. det vanliga bilkörkortet. I propositionen 

förordas emellertid att utbytesförmftnen skall giilla körtkortsklasserna A 

och B. dvs. även körkort fiir motorcykel. 

I förutnämnda motion hemställs att utbytesförfarandet utan förarprov 

begriinsas till att giilla endast körkort med behörigheten B. Som skiil anförs 

att man i Sverige numera alltid kräver ett förarprov pä motorcykel för att f{i 

ett körkort med behörigheten A. medan det i flertalet andra liinder inte 

förekommer nf1gra sådana prov för att fa köra motorcykel. I motionen 

hänvisas till ett tidigare uttalande av uhkottet !Tl.! 1974: 22). att det friln 

trafiksäkerhetssynpunkt är i hög grad angeliigct att förare av motorcykel 

erhfiller utbildning för just t 1etta slag av fordon och att körkort för bil inte 

skall medföra behörighet att föra motorcykel. Sedan den I januari 1976 

gäller också i Sverige att ett godkiint förarprov med hil inte ger riitt att köra 

även motorcykel. Ett körkort i klassen AB. som har utfärdats tidigare efter 

prov med enbart hil. giiller dock iiven i fortsiittningen ocksi'I för motorcy

kel. 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det från trafiksiikerhcts

synpunkt inger betiinklighetcr all låta utbytesförmfinen giilla iiven körkort 

för motorcykel. om nilgot prnv för motorcykel inte har avlagts innan det 

utliindska körkortet utfärdades. Frfigan har emellertid ocksi'1 en anknytning 

till traliksiikerhctsutredningcns förslag i hctänkandel IDs K 1980: b-9) 

Traliksiikcrhct - problem l)Ch fttgärder. i vilket utredningen föreslär hl. a. 

en ny klassindelning för motorcyklarna. UtskPttct anser diirför att den hör 

hehandlas av regeringen i samhand med sUillningstagandena till traliksä

kerhetsutrcdningens förslag. I avvaktan hiirpii syne~ ni\gon särskild iltgiird 

från riksdagens sida inte vara piikallad i anledning av motionen .. 

Åt erkallclse f.:/'lllldl'l'na 

Vad som siigs i propositionen om fiterkallclse av körkort p<I grund av 

s. k. smitning och pi\ grund av hrott mot grundliiggande trafiksiikerhets

regler har inte gett utskottet anledning till nt1gon erinran. 

I motion 1979180: 1359 (m) hemstiills att riksdagen antar ett förslag till 

tillägg till fiterkallelsegrunderna av innehiird att ett körkort skall <iterkallas 

om körkortshavaren har förviirvat körkortet enligt hestiimmelscrna om 

uthytc av utliindskt körkort mot svenskt och diirvid l'öretett ett falskt 
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utländskt körkort eller diirmed jämförlig handling. Enligt motioniiren sak

nas en föerkallelsegrund för dessa fall. 

Utskottet vill till en bö1:jan anknyta till departementschefens förslag om 

de utliindska körkorten. Där förordar departcmcnts<:hcfcn att en ansökan 

om utbyte av ett utliindskt körkort mot ett svenskt skall kunna avvisas om 

det finns anledning anta att det utländska körkortet inte är iikta. Det 

innehiir att sökanden rår ett större ansvar fl\r att den handling som äbcro

pas iir ett giltigt körkort. En sådan ordning bör bidra till att antalet felaktiga 

utbyten minskar. 

Skulle ett falskt utländskt körkort iindii ha bytts ut mot ett svenskt finns 

det givet vis all anledning att ifrågasätta om körkortshavaren fyller kraven 

för att inneha körkort. Körkortshavaren kan då med stöd av 3.~ ~körkorts

förordningen före I tiggas att ge in ett bevis om godkiint förarprov. Följs inte 

förcliiggandet skall körkortet återkallas enligt 16 * 8 körkortslagen. AvHig

ger körkortshavaren ett godkiint förarprov. hör enligt utskottets mening 

körkortet inte ilterkallas. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrks motionen i fr[iga. 

Atl'r/.:a/lc/se på gmnd m· .\'/n(ftbdagd giiming 

Enligt huvudregeln i 18 * körkortslagen frir beslutet om slutlig {1terkallel

se av ett körkort pii grund av straflbelagd giirning inte meddelas förrän 

frf1gan om straff har blivit avgjord genom en dom som har vunnit laga kraft. 

Av propositionen framgår att denna regel i vissa fall kan leda till stö

tande resultat. Om ett körkort har {1terkallats tills vidare och det slutliga 

avgörandet i ansvarsfriigan dröjer. t. ex. på grund av överklaganden. hän

der det nämligen att den spiirrtid som hestiims i beslutet om slutlig återkal

lelse understiger den tid som föraren faktiskt har varit fr{intagen förarbe

hörigheten. 

Denna friiga berörs o<:ks{1 i motion 1980/81: 3 (fpJ om en snabbare hand

liiggning av vissa körkortsmål. Enligt motionären skulle länsriitten l. o. m. 

vara forhindrnd att ompröva det interimistiska beslutet innan domen i 

ansvarsfriigan har vunnit laga kraft. 

På inrådan av lagrådet förordas i propositionen dm lösningen att giltig

hetstiden för det interimistiska beslutet hcgriinas i enlighet med vad som 

giiller för spiirrtid. Om n{1got slutligt avgörande i hrottmillsdclen inte före

ligger vid utgången av denna tid. {1te1f;\r körkonshavarcn sitt körkort lika 

tidigt som om en spiirrtid hade giillt. I sitt slutliga beslut kan liinsriitten 

sedan med stöd av den föreslagna nya bestiimmelsen i 24 ~ första stycket 

körkort slagen förordna att något ytterligare ingripande inte skall ske. 

Utskottet tillstyrker denna ordning. Med anledning av piistilendet i den 

ifriigavarande motionen vill utskottet dessutom framh;\lla att ett interimis

tiskt beslut kan upphiivas eller på annat siitt iindras utan nf1got siirskilt 

stadgande om det. 
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Med hänvisning till det anförda synes förenämnda mntionsyrkande till

godosett. varför motionen intt: bör forankua niigon siirskild [11giird frfö1 

riksdagen sida. 

Ändringar i kiirkort.1:f("irordni11gc11 

I propositionen redovisar dcpartementsd1t:ft:n för riksdagens informa

tion huvuddragen i de för';iag till ändringar i körkortsförordningen som han 

senare avser att Higga fram för regeringen. Det iir friigor som rör bl. a. 

förfarandet när någon vill .fil til/haka .fi'imrlwhiirighctc11 <'.fia 1/terkal/dsc 

och förutsättningarna för 111-il'at iirni11gskiimi11g. 

Utskottet har ingl!l alt erinra mot propositionen i denna dt:I. Hiirigenom 

kommer också yrkandena i motion I 979i80: 1360 ( m I om spiirrtiuen fiir 

körkort och i motionerna 1979/80: 534 I fpl ot:h I lJ79/80: 17.~8 ( m I yrkamkt 1 

om visst förbud för den som saknar körkort att övningsköra privat att 

tillgodoses. Yrkandena bör dlirför inte föranleda n{1gon siirskild illgiird frän 

riksdagens sida. 

I motion 1979/80: 1738 (m) ht:mstiills vidare (yrkandena 2-4) om t:n 

översyn av regkrna om olika körkortsbehörighet och av de rt:gler som 

skall motverka dels körning med hristfolliga bilar. dds olovlig ki.irning. 

Enligt motionärerna är särskilt definitionen pii t:ll liitt sliipfordon relativt 

svårfunnen och svårtillgiinglig. vilket gör att en förare Sl•m ovetande om 

den rätta definitionen läter sin bil dra ett tungt sliipfordon gör sig skyldig 

till olovlig körning. 

Utskottet instämmer med motioniirerna alt hestiimmelserna biir vara s<"i 

tydliga och lättillgängliga som möjligt. 

Definitionen pä ett lätt släpfordon liksom pi1 övriga fordonslag finns i en 

tabell i körkortsförordningen. Motsvarande lahclkr i\ll'rfinns i samtliga 

centrala vägtrafikförfattningar. Dcssutnm anges i förkortat skiek pi1 kör

kortets baksida vilken behörighet körkortet ger. Utskottet vill ocksf1 peka 

på att trafiksäkerhetsverket och olika organisationer fortlöpande informe

rar om de behörighetsregler som giiller pii omri'tllet. Inför semestrarna 

brukar t. ex. särskild information riktas bl. a. till husvagnsiigarna. 

När det giiller utformningen av de olika definitionerna pi1 fordonslagen 

vill utskottet erinra om att de svenska hesUimmelserna har anpassats till 

1968 års viirldskonventioncr om vtigtrafik (\Vicnkonventionernal. Dt:nna 

anpassning är inte minst viktig diirför att den hl. a. gt:r garantit:r för att dt: 

svenska körkorten godtas utomlands i enlight:t med dess inneh~1ll I prop. 

1971:65. TU 1971: 12. rskr 1971:209). 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion 1979.180: 1718 

(m) i denna del. 

De övriga yrkandena n och 4J i motion 1979/80: 1738 (ml tar sikte p[\ att 

undersöka möjligheterna att förverka framför allt trafikfarliga fordon som 

vanemässigt används till olovlig körning. 

I samband med den senaste översynt:n av de allmiinstraffriittsliga he-
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stämmelserna om förverkande i brottsbalken <rrop. 1968: 79. 1 l..U 

1968: 33. rskr 1968: 229) uttalades att en viss restriktivitet bör iakttas till 

förverkande som kriminalpolitiskt instrument och att man i första hand bör 

undersöka om straff skalan kan utformas s~i att man fiir en liimplig p{tlöljd. 

Dessa uttalanden anser utskottet hiir vara viigledande iiven niir det giillcr 

traliksiikerhetsfttgärder. Med hiinsyn hiirtill och då förslagen i motionen 

iiven i övrigt framstiir som alltfl.)r ingripande avstyrker uhkottet motion 

1979/80: 1738 ( m) också i berörda delar. 

Fclparkcri ngsa 1·gUi er 

Utskottet kan tillstyrka att regeringen bemyndigas att faststiilla avgifts

intervallen och att rambeloppen för olika typer av parkeringsövertriidelser 

anges i förordningen ( 1976: 11281 om felparkeringsavgift. Utskottet fi.irut

siittcr att bestiimmclserna utformas sä att de kan administreras enkelt. 

Fiirslagct i iii·rigt 

Antalet balanserade körkortsmäl vid liinsrätterna har ökat fri:in 9826 mät 

vid utgtmgen av budgetåret 1976177 till 18297 miil vid utgången av budget

året 1978/79. Under samma tidrymd har antalet inkomna körkortsmål ökat 

från 28897 till 39610 och antalet avgjorda m:U ökat fn'ln 27240 till 36621. 

De ökande balanserna inger betiinklighcter. Utskottet förutsätter all vissa 

av de reformer som nu föreslås kan bidra till att dels minska antalet 

inkomna körkortsmtil till länsri\tterna. dels öka genomströmningstakten i 

Wnsrätterna. Utskottet förutsiitter oås;1 att regeringen och berörda myn

digheter uppmiirksamt följer utvei:klingen på omrädet och vidtar de i\tg[ir

der detta kan föranleda. Nägon siirskild åtgärd frttn riksdagens sida i iimnet 

anser utskottet diirför inte vara päkallad f. n. 

Förslaget till lag om ändring i lagen !1971:2891 om allmänna förvalt

ningsdomstolar har utformats med beaktande av förslagen i proposition 

1979/80: I om socialtjänsten. Riksdagen har emellertid iinnu inte beslutat 

om den lagändringen. Den nuvarande lydelsen av 14 oi:h 18 ** iir därför 

den som framgi'ir av SFS 1979: 165 och SFS 1980: 385. Utskottet föreslftr 

därför att paragrafernajusteras i enlighet hiirmed. 

Enligt förevarande proposition bör de nya bestämmelserna med vissa 

undantag träda i kraft den I januari 1981. Utskottet finner emellertid att 

tiden fram till nämnda tidpunkt är alltför knapp. Ikraftträdandet hör diirför 

bcstiimmas till den I juli 1981. Andringarna i lagen ( 1971: 289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar och i lagen ( 1976: 2061 om felparkeringsavgift bör 

dock kunna siittas i kraft redan den I januari 1981 med den iivergångsbe

stiimmelsen att de äldre bestämmelserna i 14 * 3 lagen ( 1971: 289) om 

allmiinna förvaltningsdomstolar skall gälla till utgången av juni 1981. 
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Hemställan 

Utskottet hcmstiillcr 

I. betriifTande ii1·c1:fly1t11i11g m· 1·is.1a kiirkort.rnu)/ 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

avslår motion 1980181: I. 

2. beträffande ha11dliigg11i11grn m· kiirkortsi11grip1111Je11 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

lämnar motion 1979/80: 1361 utan ätgiird. 

3. beträffande 11t/ii11dsk11 kiirkort 

att riksdagen med bifall till propositionen motsvarande del 

lämnar motion 1980/81: 2 utan <itgiird. 

4. beträffande clterk11/lelsegm11dcm11 

att riksdagen avslftr m(>tion 1979/80: I J'i9. 

5. bctriifli.mde tlterkallelsc ptl gmnd 111· str1(ffhl'l11gd giiming 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

lämnar motion 1980/81: 3 utan åtgärd. 

6. beträffande fii1:fam11det niir 11c/go11 l'ill fil till haka .fi'irarl>ehiirig

hetcn t:fter återkallelse 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

lämnar motion 1979/80: 1360 utan åtgiird. 

7. beträffande ii1·11i11gskömi11g 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

lämnar motionerna 1979/80: 534 och 1979/80: 1738 yrkandet 

utan åtgärd. 

8. beträffande kiirkortshehiirighet 

att riksdagen avsli'lf" motion 1979/80: 1738 yrkandet 2. 

9. beträffande dels kiiming 111ed hris!flil/iga hilar. dels olol'iig kiir

ning 

att riksdagen avslår motion 1979180: 1738 yrkandena 3 och 4. 

JO. att riksdagen med bifall till propositionen i övrigt antar förslaget 

till lag om ändring i körkorts lagen ( 1977: 477) med den ändringen 

att ikraftträdandet senareläggs till den I juli 1981. 

11. att riksdagen med anledning av propositionen antar förslaget till 

lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdom

stolar med de ändringarna att paragraferna och ikraftträdandc

bestämmelsen erhåller följande såsom utskottets .fi)rs/ag beteck

nade lydelser: 
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Utskot tet.1· .fi"irslag 

IH 

Uinsriitt prövar 
I. mål enligt skatte-. taxerings-. uppbörds- och folkbokföringsförfatt

ningarna i den utsträckning som iir föreskrivet i dessa författningar. 

2. mt1I enligt .rncial(iii11.1tl11gl'n 2. mc'd enligt h11m11rllrdsl11gc11 
1/980:6:.!UJ. lagen l/WW:62/ I med r 1960:971. lagen l/95.+:579) 0111 

siirskilda hestii111111clscr 0111 l'tird m· 11ykt('l'hct.1Tiird, utliinningslagen 
1111g11. utliinningslagen ( 1980: 376l. I 1980: :n61. smittskyddslagen 
smittskydd slagen ( 1968: 231 ). lagen ( 1968: 231 I. lagen I 1970: 375) om ut-
( 1970: 375) om utliimning till Dan- Wmning till Danmark. Finland, Is-
mark. Finland. Island eller Norge land eller Norge för verkstiillighet 
för verkstiillighet av beslut om vård av heslut om viird eller behandling 
eller behandling och körkortslagcn och körkortslagen ( 1977: 477) i den 
( 1977: 477) i den utsträckning som utstriickning som iir föreskrivet i 
är föreskrivet i de~sa lagar samt mål dessa lagar samt mål enligt 21 kap. 
enligt 21 kap. foriildrabalkcn. föriildrahalken. 

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
I. när ;ltgiird som avser endast måls beredande vidtages. 
2. vid siidant förhör med vittne eller sakkunnig som hegiirts av annan 

liinsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen I 1980: 3761 
som begärts med stöd av 57 ~ samma lag. 

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning. felskrivning eller 
annat uppenbart förbiseende. 

4. vid heslut om c'tterkallelse tills vidare av ett körkort. körkortstillstånd 
eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utliindskt 
körkort. niir det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas. 

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. 
Om det inte iir påkallat av siirskild anledning att målet prövas av fullsut

tcn rätt. iir länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av målet i sak. 

Vad som sägs i andra stycket gäller iiven vid avgörande av 
I. miil om utdömande av vite. 
2. mål enligt bevissäkringslagen ( 1975: 1027) fiir skatte- och avgifts

processen. enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssiikring för skaller. tullar 
och avgifter. om handlings undantagande frfm taxcringsrevision. skatte
revision eller annan granskning och om befrielse frän skyldighet att liimna 
kontrolluppgift enligt taxeringslagen ( 1956: 623). 

3. mål om omedelbart omhän
dertagande enligt 6 * lagen 
( 1980:621) med siirskilda hestiim
mdser om 1·ård a1· 1111ga, 

3. mäl om omhiindertaga11de .fi"ir 
11tred11i11g enligt 30 ~ harnu1·tlrdsla
ge11 ( 11/60: 97). 

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan
tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt, 

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 8 * 3 mom. sista stycket 
kommunalskattelagen ( 1928: 370). 

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst I 000 kronor. 
7. mål enligt skatte- och taxeringsforfattningarna i vilket beslutet över

cnsstiimmer med parternas samstämmiga mening. 
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/frgcri11gc11s .fi"irs/11g Utskottets fi"irs/11g 

8. m[tl om riittsh.iiilp genom offentligt bitriidc i ett iirende tws en annan 
myndighet. 

9. mill enligt körkort slagen ( 1977: 477). om beslutet innebiir all varning 
meddelas eller om det iir uppenbart att ett körklirt. k(irkortstillst(u1d eller 
traktorkort skall iiterkallas eller att ell utliindskt körkort inte skall godkiin
nas. 

10. mttl i vilket saken iir uppenbar. 

Denna lag tdder i kraft den I ja
nuari 1981. 

Denna lag triider i kraft den I ja
nuari 1981. /)c ii/ilrc hl'.1tii111111d1·cr-
1111 i 14 ~ 3 skall dock giilla till 11t
g!l11g1·11 (I\" j1111i 1981. 

12. all riksdagen med bifall till proposililmen antar förslaget till lag 

om iindring i lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift. 

Stockholm den 11 november 1980 

Pfi trafikutskottets viignar 

BERTii, ZACHRISSON 

Niirmmnilc: Uertil Zachrisson (s). Bertil Jonasson tc). Rolf Scllgren (fp). 
Nils Hjorth (s). Wiggo Komstedt (m). Kurt Hugosson ts). Rune Tonvald 
tc). Sixten Pettersson <ml. Anna Wohlin-Andersson (C). Ove Karlsson (s), 

Eric Rcjdnell tfp). Per Stenmarck !ml. Rune Johansson (s). Margit San
dchn Is) och Sten-Ove Sundstriim (s). 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 


