
EG-
anpassade

körkortsregler
;lt Ä

års körkortsutredningEtt delbetänkande 1994av





änå
offentliga utredningarStatens

WW 1995:48

P25] Kommunikationsdepartementet

EG-anpassade
körkortsregler

Delbetänkande 1994 års körkortsutredningav

Stockholm 1995



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU Dsoch svararav
Fritzes, Offentliga Publikationer, forvaltningskontor.uppdrag Regeringskanslietsav

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 90 90

Svara på remiss. Hur och Varför. Statsrâdsberedningen, 1993.
En liten broschyr underlättar arbetet för den skall på remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningskontor
Arkiv- och inforrnationsenheten
103 33 Stockholm
Fax: 08-790 09 86
Telefon: 08-763 24 81

ISBN 91-38-13949-9NORSTEDTS TRYCKERI AB
ISSN 0375-250XStockholm 1995



Statsrådet föroch chefen

Kommunikationsdepartementet

chefen förden september 1994 Kom-Regeringen bemyndigade 15
medtillkalla särskild utredaremunikationsdepartementet att upp-en

körkortsförfattningarna Enligt regeringens be-drag överatt m.m.se
avseende införlivande medDir. 1994:90 skall delbetänkandeslut ett

och de författningsändringarEG-direktivet 91439EEGsvensk rätt av
redovisas den maj 1995.föranleds därav 1senastsom

f.d.förordnades den 18 oktober 1994särskild utredareSom rege-
förordnadesbiträda utredaren den 15ringsrâdet Bertil Voss. För att

Björklund och juristen Bengtnovember 1994 EU-juristen Per
vid Vägverket, kammarrättsassessorn AgnetabådaMagnusson, samt

förordna-Ulf RehnbergPålsson Karnmarrättsassessornexperter.som
des till sekreterare.

körkortsutredning.har antagit 1994 årsUtredningen namnet
Vägverketsutredningen yttrandeEfter remiss har över ut-avgett

bestämmelser för mopeder.redning om
härmed sitt delbetänkande SOU 1995:48Utredningen överlänmar

EG-anpassade körkortsregler.

i april 1995Stockholm

Bertil Voss

Ulf Rehnberg
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Sammanfattning

råd den 29 juli 1991 direktivetgemenskapernasEuropeiska antog
Föreskrifterna direktivet skall ha införts ii91439EEG körkort.om

den juli 1996. Direk-nationella lagstiftning lmedlemsländernas senast
körkortslagstiftningen kör-ändringar i den svenskaföranledertivet -

godkännandekörkortsförordningen och förordningenkortslagen, om
utländska körkort.utbyteoch av

lagtekniskkörkortsutredning har i uppdrag1994 års göraatt en
ingår föreslåkörkortsförfattningarna. uppdraget deIöversyn attav

för införliva EG-direktivetsförfattningsändringar behövs attsom
förslag tilldetta delbetänkande lämnasföreskrifter med svensk Irätt.

föreslås förordningenförfattningsändringar. Dessutomsådana att om
utländska körkort upphävs och för-och utbytegodkännande attav

körkortslagen och körkorts-bestämmelser i stället in iordningens tas
i väsentliga hänseendenhärtill EES-körkortförordningen. Skälet är att

befogat EES-kör-svenska körkort. dålikvärdiga med Detblir är att
svenska.författningssystem deingår ikorten somsamma

körkort till sin utformningEG-direktivet skall nationellaEnligt
gemenskapsmall. slutliga föreskrifter-s.k. Demedöverensstämma en

inte närvarande saknasemellertid Förhärom ännuär antagna.na
föreslå utformning svenskafördärför förutsättningar att en ny av

körkort.
föreslåsi körkortsförfattningarnaändringarnasakligaDe som nu

innebärEG-direktivet följande.anledningmed av
körkortsbehörighet förinförs lättmotorcyklarfrågaI en nyom

och motorcykelSkillnaden mellan lättmotorcykel, benämnd A1. tung
slagvolym.endast till Ihänför sig i nuvarande definitioner motorns

motoreffekten. mellantill Gränsendefinitioner hänsynäventasnya
motorcykel därvid kW.lätt och 11ärtung

behörighet föraA-körkort för närvarandeInnehav attett gerav
förslaget begränsasEnligtvarje slag motorcykel. rätten atttungav

kW ellermotoreffekt överstiger 25föra motorcykel harsom en som
överstiger 0,16 kWkg. Rätthar effektviktförhållande attett somsom

två års innehavmotorcykel förutsätter antingen A-föra sådan ettav
särskilt körprov.uppnådda år och godkäntkörkort eller 21

gälla endast för fordon,personbil B-körkort skallKörkort för
högre totalviktFordon hartotalvikt inte överstiger 3,5 ton. somvars
lastbil.C-behörighetden innehar tungfår föras endast av som
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för buss D-körkort förKörkort kan närvarande erhållas endast
tillsammans med E-behörighet släpfordon. Enligt förslaget skall D-
behörighet kunna erhållas sådant körkortEtt berättigar ocksåseparat.
innehavaren föra buss med tillkopplat lätt släpfordon.att ett

Äldersgränserna för de olika körkortsbehörigheterna ändras i flera
avseenden. Gränsen för behörigheten C lastbil ochtung E släpfor-

fråndon sänks 19 år till 18 år, medan för behörigheten Dgränsen
buss höjs från 20 år till 21 år.

Ändringarna beträffande föra de motorstarkarätten mestatt motor-
cyklarna och åldersgränsen för D-behörighet medför vissa ändringar i
reglerna övningskörning. Med buss får övningskörning ske tidigastom
vid 20 års ålder för närvarande 19 år. Möjligheten i vissa fallmot att

vidövningsköra med motorcykel redan 16 års ålder begränsas tilltung
de minst motorstarka motorcyklarna.tunga

Enligt direktivet förutsättning för uçfärdande körkortär atten av
sökanden har bosättningsort i den utfärdar kör-permanent stat som
kortet eller har studerat där i minst månader. Direktivets definitionsex

begreppet bosättningsort sådan det i allt väsentligtärpermanent attav
svensk folkbokföring. bestämmelse införs därförEnmotsvarar attom

körkortstillstând får meddelas endast sökanden folkbokförd iärom
Sverige eller har här istuderat minst månader. Körkortstillståndsex
får inte meddelas den redan körkorthar utfärdat iärettsom som en

EES-stat.annan
fråga utländskaI körkort innebär förslagen sakliga ändringarom

endast beträffande EES-körkort. För sådana slopas ogiltighetsgrunden
innehavaren under de åren har haft svenskt körkortatt senaste tre ett

har âterkallats. Vid utbyte EES-körkort svensktett mot ettsom av
körkort krävs inte längre någon prövning innehavaren uppfyllerav om
de personliga och medicinska kraven gäller för utfárdande ettsom av
svenskt körkort. Ett bibehållande sådan prövning skulle strida motav
EG-direktivets föreskrifter utbyte körkort. I övrigt de änd-ärom av
ringar föreslås beträffande utländska körkort administrativ art.som av



Författningsförslag

Förslag till
1977:477ändring i körkortslagenLag om

l977:4772fråga körkortslagenHärigenom föreskrivs i om
39 och §§ skall ha följande lydelse,dels 12, 32, 45att

skall införas paragrafer, 15 15 §§dels det i lagenatt a esex nya -
före rubrik följande lydelse.och 31 §31 närmastsamt a en ny ava

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

lag gäller behörighetenlag gäller behörigheten DennaDenna
motorfordon,motorfordon, föraföra terrängmo- terrängmo-attatt

och motorred- torfordon, traktor och motorred-torfordon, traktor
skap.skap.

motorfor- Behörigheten föra motorfor-Behörigheten föra attatt
terrängmotorfordon eller don, terrängmotorfordon ellerdon,

på motorredskap klass påmotorredskap klass I I angesanges
följande i körkort.följande i körkort. sättsätt

BehörighetBehörighet BeteckningBokstav

motorcykel motorcykelA A

motorcykelA1 lätt

personbil, lätt lastbilB personbil med totalviktB
och till sådan bil högst 3,5 lättett ton,av
kopplat lätt släpfor- lastbil och tillett

l Lagen omtryckt 1980:977
2 EGTJfr Rådets direktiv 9l439EEG den 29 juli 1991 körkort, L 237,omav
24.8. 1991
3 Senaste 1729lydelse 1992:
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

och sådan bil kopplatdon, lättterrängvagn
släpfordon,motorredskap klass I terräng-

och motorred-vagn
skap klass I

lastbil och tillC C lastbil, personbiltung ett tung
sådan bil kopplat lätt med totalvikt 3,5över
släpfordon och till sådanton ett

bil kopplat lätt släp-
fordon

bussD buss och till sådanD ett
bil kopplat lätt släp-
fordon

släpfordon,E släpfordon,Eoavsett oavsett
antal och vikt antal och vikt

Behörigheten A förarätt attger
motorcykel med högre ejfekten

kilowatt eller ejfekt25än ett
viktförhállande överstigersom
0,16 kilowattkilogram endast

innehaftkörkortshavarenom
körkort med behörigheten A un-
der tvá år eller har fylltminst

godkänts körprov på21 år och i
motorcykel med högre prestan-
da.

Behörighet i yrkesmässig Behörighet i yrkesmässigtra-att att tra-
fik för personbefordran föra fik föraför personbefordranper- per-
sonbil, lätt lastbil eller sonbil, lätt lastbil eller

utmärkes i körkort utmärkes i körkortterrängvagn terrängvagn
med beteckningen TAXI. beteckningenmed TAXI.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2§

motorredskapmotorredskap Bil,Bil, terrängvagn,terrängvagn,
motorcykel får förasmotorcykel får föras klass l ellerklass ellerI

har körkort endast den har körkortdenendast somsom avav
för fordonet. släpfordonHarkörkort med be-för fordonet. Ett

förarenkopplats till bil skallförhörigheten gällerA tung en
ha körkortsbehörighet förkörkorts-motorcykel först ävennär
detta.år.har fyllt 18 Harhavaren

bilsläpfordon kopplats till en
körkortsbehörig-skall föraren ha

het för detta.även

hinder första stycket fårstycket får UtanförstaUtan hinder avav

släpfordon eller busslastbil,eller busslastbil, släpfordon
förasföras

last ellerin- alast ellera utanutan passagerarepassagerare
inom garageomrâde, verkstads-verkstadsom-garageornråde,om
område eller bensinstationsom-bensinstationsomrâderåde eller
råde eller eljest kortare sträckasträckaeller eljest kortare av

den har körkort medmed be-har körkortden somavsom
behörighetenhörigheten B,

eller ib med lastib med last eller passagerarepassagerare
underfall a,underfall a, som avses omsom avses om

färden i samband medi samband medfärden ägeräger rumrum
bärgning, reparation eller lik-bärgning, reparation eller lik-
nande åtgärd beträffande fordon-fordon-nande åtgärd beträffande

föraren detta harföraren detta har samtetet samt avav
körkort med behörigheten ochBmed behörigheten ochkörkort B

fyllt år,har 19fyllt år,har 19

4 1992:1729Senaste lydelse
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

släpfor- motorcykel, lastbil, släpfor-motorcykel, lastbil, 2.2.
eller buss föras i tjänste-buss föras i tjänste- dondon eller

utövningpolisman, har polisman, harutövning av somav som
behörighetenkörkort behörigheten körkort med B.med B.

körkort har återkallatskörkort har återkallats DenDen varsvars
garageområde,garageomrâde, verk- får inom verk-får inom

liknande stadsområde eller liknandestadsområde eller utan utan
last eller föra fordoneller föra fordonlast passagerarepassagerare

det återkalladedet återkallade det slagdet slag somsom avav
körkortet berättigade honomkörkortet berättigade honom att att

därtilldärtill har föra, medgivande harföra, medgivande omom
medgivande fårmedgivande får länmats. Sådantlämnats. Sådant

tid högst år.tid högst år. tretre avse en avavse en av

7§5

körkorts-ansökerDen omsom
folkbokfördtillstánd skall ivara

Sverige eller ha studerat här i
månader.minst sex

Körkortstillstånd får med-inte
delas den innehar kör-ettsom
kort utfärdat iär annansom en

inom Europeiska ekono-stat
miska Samarbetsområden

Körkortstillstånd får meddelasKörkortstillstånd fâr meddelas
tillmed hänsyn till endast den med hänsynendast den somsom

medicinskapersonliga och medicinska sina personliga ochsina
lämplig förhållanden kan lämpligförhållanden kan ansesanses

körkortspliktigt förare körkortspliktigtförare av som avsom
fordon.fordon.

5 Senastelydelse 1989:591
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

de personligaVid prövningende personligaVid prövningen avav
skall särskiltsärskilt förhållandenaskallförhållandena

beaktas sökanden kändsökanden kändbeaktas ärär omom
för nyktert levnadssätt ochlevnadssätt ochnyktertför omom

han såsomhan såsom det kandet kan antagas, attattantagas,
fordonkörkortspliktigtkörkortspliktigt fordon förareförare avav

respektera trafikreg-trafikreg- kommerrespekterakommer attatt
omdömelerna och visa hänsyn,omdömeoch visa hänsyn,lerna

trafiken.och itrafiken.och i ansvaransvar

medicin-Vid prövningen demedicin-Vid prövningen de avav
skall beaktasförhållandenaskall beaktas skaförhållandenaska

har tillfredsställan-tillfredsställan- sökandenharsökanden attatt
med eller glas-glas- de trafiksynmed ellerde trañksyn utanutan

tillräckligeller linser ochtillräckligeller linser och ögonögon
hörselförmåga med ellermed ellerhörselfönnäga utanutan

föra fordonhörapparat förföra fordonförhörapparat attatt avav
ochdet slag ansökanansökan ochdet slag att attavseravser

uppfylleruppfyller sökanden i övrigtövrigtsökanden i ävenäven
medicinska krav börbör demedicinska kravde somsom

med hänsyn tilltill ställasmed hänsynställas tra-tra- uppupp
fiksäkerheten.fiksäkerheten.

eller inneharinnehar sökereller DensökerDen somsom
eller körkortkörkortstillständkörkortstillständ eller körkort ärär

läkar-underkasta sigsig skyldigskyldig underkasta läkar- attatt
blodprovstagningblodprovstagning undersökning,undersökning,

liknande undersök-ellerliknande undersök-eller annanannan
behövs för denför den ning,ning, behövs pröv-pröv- somsom

i i fjärde ochning andra och ning som avsessom avses
eljest i eller eljest itredje styckena eller femte styckena

begränsningar i begränsningar idenna lag. Om denna lag. Om
den inbegripet denskyldigheten, inbegripet skyldigheten,

inriktningen sådanainriktningen sådananärmare närmareav av
föreskriverundersökningar, föreskriver undersökningar,

eller myndigheteller myndighet regeringenregeringen som som
bestämmer.regeringen bestämmer regeringen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12

Sökanden skall vid tidpunkten Sökanden skall vid tidpunkten
för utlämnandet körkort ha för utlämnandet körkort haav av
uppnått ålder uppnått ålderen av en av

är för16 behörigheten A, 18 år för behörigheten A,

18 år för behörigheten B, 16 år för behörigheten A1
,

19 år för behörigheten C, 18 år för behörigheten B,

20 år för behörigheten D, 18 år för behörigheten C,

år för19 behörigheten E, år för21 behörigheten D,

19 år för taxibehörighet. år18 för behörigheten E,

19 år för taxibehörighet.

Förarprov för behörigheten C, Förarprov för behörigheten C
ellerD E eller för taxibehörig- eller D eller för taxibehörighet

het får avläggas endast får avläggas endast sökandenom om
sökanden har medkörkort be- har körkort med behörigheten B.
hörigheten B, såvida sökanden
inte inom de åren har för behörighetenFörarprovtre senaste E
haft körkort med den behörighet får avläggas endast om

sökanden har behörighet förprovetsom avser.
dragfordonet.

ochAndra tredje stycket gäller
inte sökanden inom de treom

åren har haft körkortsenaste
med den behörighet provetsom
avser.

° Senastelydelse 1989:591
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

I5a§

gällerutländskt körkort iEtt
innehåll.enligt sittSverige

utformat ikörkortet inteOm är
förebild-överensstämmelse med

konventionerdenågoni averna
under-vägtrafik, harsomom

den 19i Genévetecknats sep-
respektive i Wien1949tember

1968, och intenovemberden 8
skandi-utfärdat påheller är ett

tyskaengelska,språk,naviskt
gäller körkortetfranska,eller

be-medföreningendast i en
till någotöversättningstyrkt av

språk.dessa

försettintekörkortEtt ärsom
körkorts-fotografimed ett av

endast tillsam-gällerhavaren
identitetshandlingmedmans en

med fotografi.

J5b§

gäller ikörkort inteutländsktEtt
denogiltigt idetSverige, ärom

utfärdats ellerdär det harstat
byttsdet har ettut motom

svenskt körkort.

utfärdat ikörkortetOm är en
ekono-Europeiskautanförstat
gällersamarbetsområdet,miska

heller Sverigeikörkortet inte



16 Författningsförslag SOU 1995:48

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

innehavaren under deom
åren har haftsenaste tre ett

svenskt körkort har åter-som
kallats svensk myndighet,av en

innehavaren folkbok-ärom
förd Sverigei sedan än ettmer
år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt
andra stycket 2 under den tid en
ansökan utbyte enligt 31 §om a
prövas.

15c§

Ett utländskt körkort medför inte
föra bil innan innehava-rätt att

har fyllt 18 år. Det medförren
inte heller förrätt änannan
medborgare i inom Euro-staten
peiska ekonomiska Samarbetsom-
rådet att

föra svenskregistrerat motor-
drivet fordon yrkesmässigi trafik
eller

föra svenskregistrerad lastbil
eller buss förvärvsverksamheti

för ellertransport av personer
gods.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 d §

Om det föreligger någon sådan
áterkallelsegrund isom avses
16 skall utländskt körkortsett
giltighet i Sverige omprövas.
Därvid bestämmelsernaäger i
18, 19, 21 25 §§ motsvarande-
tillämpning.

15e§

Bestämmelsernai 15 15 d §§a -
gäller också midlertidigt kare-
kort och turistkørekort utfärdade
i Danmark, tillfälligt körkort
utfärdat i Finland och midlerti-
dig lqøretillatelse meddelad i
Norge.

Utbyte utländska körkortav

31 §a

Ett körkort utfärdatär isom en
inom Europeiska ekonomi-stat

ska samarbetsomrádet, Liech-
tenstein, Schweiz eller Japan
och gäller i Sverige fårsom
bytas likvärdigtut mot ett
svenskt körkort, innehavarenom

folkbokförd i Sverige.är

Utbyte körkort ärett ut-av som
färdat i Liechtenstein, Schweiz
eller fårJapan ske endast om
körkortshavaren uppfyller de
personliga och medicinska krav

i 7som anges
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

utbyteVid beslut ett ut-avom
får föreskrivasländskt körkort,

för körkortet.särskilda villkor

32

myndigheteller denRegeringenmyndigheteller denRegeringen
bestämmerregeringenbestämmerregeringen somsom
föreskriftermeddelar ytterligareföreskrifterytterligaremeddelar

ide avseendeniiavseendendei som angesangessom
föreskrifterlag ochdennaföreskrifterochlagdenna omom

från lagen. Detsammaundantagfrån lagen. Detsammaundantag
förar-föreskriftergällerförar-föreskriftergäller omom

sådan regi-ochutbildningregi-sådanochutbildning omom
för tillämp-behövsstreringför tillämp-behövsstrering somsom

lagen.ningenfårRegeringenlagen.ningen avav
föreskriftermeddelaäven om

giltighet ikörkortsutländska
landet.

tillfår överlämnaRegeringentillöverlämnafårRegeringen
med-postbefordringsföretagmed- attpostbefordringsföretag att

utlämnande kör-vidverkakör-utlämnandeverka vid avav
kort.kort.

myndigheteller denRegeringenmyndigheteller denRegeringen
får iregeringen bestämmerifårbestämmerregeringen somsom

medge undantagenskilda fallundantagmedgefallenskilda
från denna lag.denna lag.från

7 1993:1695lydelseSenaste
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39

Länsstyrelsen frågor prövarprövar Länsstyrelsen frågorom om
återkallelse körkort, körkorts- återkallelse körkort, körkorts-av av
tillstånd eller traktorkort, tillstånd eller traktorkort,om om
nedsättning spärrtid efter nedsättning spärrtid efterav av
återkallelse och vägran återkallelse ochatt giltighetom om
godkänna utländskt körkort. ellerett utbyte utländskt kör-ettav

kort.

Länsstyrelsen också frå-prövar Länsstyrelsen också frâ-prövar
meddelande körkorts- meddelande körkorts-gor om av gor om av

tillstånd och utfärdande trak- tillstånd och utfärdande trak-av av
torkort de andra frågor torkortsamt de andra frågorsamtom om
körkort regeringen föreskri- körkort regeringen föreskri-som som
ver. ver.

Om länsstyrelsen finner anled- Om länsstyrelsen timer anled-
ning någon inte bör ha ninganta att någon inte bör haanta att
körkort eller traktorkort på körkort eller traktorkort på
grund sina nykterhetsför- grund sina nykterhetsför-av av
hâllanden, får länsstyrelsen höra hållanden, får länsstyrelsen höra
socialnämnden, nämndens socialnämnden, nämndensom om
yttrande har betydelse för ären- yttrande har betydelse för ären-
dets avgörande. dets avgörande.

8 Senastelydelse 1994:442
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45

återkallelse,återkallelse eller beslutbeslut EttEtt väg-omom
varning skalldelges den rad giltighet ellervarning skall som

beslutetdelges denbeslutet rör.rör. som

denna lag gällerenligt denna lag gäller Ett beslut enligtbeslutEtt
för-för- omedelbart, inteomedelbart, inte annatannat omom

ordnas.ordnas.

kraftträder i denlagDenna

godkärmande och1981:96förordningenlagen upphävsGenom om
körkort.utländskautbyte av

med äldreutlämnats i enlighetikraftträdandet harkörkort föreEtt som
de äldrefordon i enlighet medbehörighet föraföreskrifter, attger

föreskrifterna.

förföre ikraftträdandet gällerhar avlagtsgodkänt förarprovOm ut-
i dess äldre lydelse.första stycketkörkort 12 §länmande av

påandra styckena tillämpas intei § första ochBestämmelserna 7 an-
till länsstyrelsenhar kommit inkörkortstillständsökningar somom

före ikraftträdandet.

utfärdadetillämpas på körkort itredje stycketBestämmelsen i 15 §a
efter den 29 juli 2001.Storbritannien först

9 lydelse 1980:977Senaste
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Förslag till

Förordning ändring i körkortsförordningenom

1977:722

l977:7222Härigenom föreskrivs frågai körkortsförordningenom
dels 3 i paragrafens lydelse enligt förordningen 1995:138att

ändring i körkortsförordningen, 11, 17, 19, 22 32, 33,om a,
34, 34 50, 78,35, 73, 82, 91, 93, 99, 105 och 110 §§, dels 107a,
och 108 §§, i deras lydelse enligt förordningen 1995:218 ändringom
i körkortsförordningen och dels bilagan till förordningen skall ha
följande lydelse

dels förordningeni skall införas fyra paragrafer, 12 37att nya a, a,
74 och 101 §§ följande lydelse.a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

I militära vägtrañkkungörelsen militäraI vägtrafikkungörelsen
l974:97 vägtrafikförord-och 1974:97 och vägtrañkförord-
ningen 1995:137 för rädd- ,ningen 1995:137 för rädd-
ningskåren ochunder utbildning ningskåren under utbildning och
höjd bestämmel-beredskap finns höjd beredskap finns bestämmel-

undantag från körkorts- undantag från körkorts-ser om ser om
lagen 1977:477 och denna lagen 1977:477 och denna
förordning. förordning.

förordningenI 1981 .96 om
godkännande och utbyte ut-av
ländska körkort finns särskilda
bestämmelser utländska kör-om
kort.

1 Förordningen omtryckt 1983:403
2 Jfr Rådets direktiv 91439EEG den 29 juli 1991 EGTkörkort, L 237,av om
24.8.1991
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Nuvarande lydelse

4§3

Vid tillämpningen körkortslagen 1977:477 och dennaav av
förordning följandehar beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Lätt motorcykel Motorcykel har Slagvolym högst 125motorvars en av
kubikcentimeter

Tung Motorcykelmotorcykel har Slagvolym överstigermotorvars en som
kubikcentimeter125

Föreslagen lydelse

4§

tillämpningenVid körkortslagen 1977 1477 och dennaav av
förordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Lätt motorcykel Motorcykel har slagvolym högst 125motorvars en av
kubikcentimeter och ejfekt högst 11 kilowatten av

Tung motorcykel Motorcykel har slagvolym överstigermotorvars en som
125 kubikcentimeter eller ejfekt överstiger 11en som
kilowatt

3 Senaste 1992:1765lydelse
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7§4

Körkort får utfärdas följandei Körkort får utfärdas följandei
klasser. klasser.

A**** A****
B**** B****
AB*** AB***
BEäkilwk
ABE** ABEüük
BC*** Bêkcâlük

ABikc |
BECÅUR

ABEC* ABEC*
BECE* BECE*
ABECE ABECE
BECDE Barcaøep
ABECDE BEâkcåkD
BECEDE ABCD*
ABECEDE ABECD*

BECDE
ABECDE
BECEDE
ABECEDE

Taxibehörighet förenaskan med I de i första stycket angivna
körkortsklass omfattar be- klasserna skall behörigheten Asom
hörigheten B. beteckningenmedersättas AI

behörigheten endastnär avser
lätt motorcykel. Taxibehörighet
kan förenas med körkortsklass

omfattar behörigheten B.som

4 Senastelydelse 1982:858
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

11

körkortstillståndAnsökankörkortstillståndAnsökan omom
skriftligen påskallpåskriftligen sär-skall sär- görasgöras

ansökningenansöknings- skild blankett. ITillskild blankett.
heder ochhälso- skall sökanden påskall fogashandlingen en

han inteskall intygadeklaration, ärsamvete attvarasom
på körkortsökanden innehavareundertecknad ett somavav

intyg har utfärdats ioch ochheder statettsamvete, en annan
ansök- ekonomiskaEuropeiskasynprövning. Avser inomom

samarbetsomrádet. Till ansök-med behörig-körkortningen ett
fogasmed taxi- ningshandlingen skallellerheten C eller D en

skallstället hälsodeklaration,skall ibehörighet ett varasom
sökanden påansökning- undertecknadfogas tillläkarintyg av

intygutfärdade och ochskall hederIntygen ettsamvete,varaen.
ansök-avgiven synprövning. Avserhälsodeklarationenoch om

behörig-ansök- körkort medföre ningenmånaderinom etttre
taxi-eller medheten C eller Dningen.

skall i ställetbehörighet ett
till ansök-läkarintyg fogas

skallningen. Intygen ut-vara
och hälsodeklarationenfärdade

månader föreavgiven inom tre
ansökningen.

skall, inteinte LänsstyrelsenLänsstyrelsen skall, omom
förordnaförordna följer 39följer 39 annatannat avav

ansök-ansök- personutredningpersonutredning närnär omom
körkortstillstånd harkörkortstillstånd har ningenningen omom
Någon personutred-Någon personutred- kommit in.kommit in.

inteinte ning behövs dockbehövs dockning om om
gällande kör-gällande kör- sökanden harsökanden har ettett

kort, och ansökningenoch ansökningenkort, avseravser

5 1993:821Senastelydelse
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behörigheterna A, B, C eller E. behörigheterna A, A1, B, C
Om länsstyrelsen finner eller E. Om länsstyrelsenatt finner
sökanden inte förekommer i sökanden inte förekommer iatt
rikspolisstyrelsens polisregister, rikspolisstyrelsens polisregister,
behöver någon ytterligare behöver någon ytterligareper- per-
sonutredning inte Omgöras. sonutredning inte Omgöras.
sökanden förekommer i polis- sökanden förekommer i polis-
registret eller det i övrigt registret eller det i övrigtom om
finns särskilda skäl därtill skall finns särskilda skäl därtill skall
personutredningen göras personutredningen görasav av
polismyndigheten i sökandens polismyndigheten i sökandens
folkbokföringsort eller, folkbokföringsort eller,om om
sökanden inte folkbokförd iär sökanden inte folkbokfördär i
landet, polismyndigheten i landet, polismyndigheten iav av
den där sökanden vistas. denort där sökanden vistas.ort
Utredningen skall innehålla Utredningen skall innehållaett ett
yttrande från polismyndigheten yttrande från polismyndigheten

sökandens lämplighet sökandens lämplighetom som om som
körkortshavare och redogör- körkortshavare och redogör-en en
else för de omständigheter else för de omständigheter på
vilka yttrandet grundas. vilka yttrandet grundas.

Länsstyrelsen får själv eller Länsstyrelsen får själv eller
polismyndighet föran- polismyndighet föran-genom genom

stalta ytterligare utredning. stalta ytterligare utredning.om om
Därvid kan länsstyrelsen före- Därvid kan länsstyrelsen före-
lägga sökanden inom viss lägga sökandenatt inom vissen att en
tid in läkarintyg. I före- tid inett läkarintyg. I före-ge ettge
läggandet får föreskrivas läggandet får föreskrivasatt att
undersökning skall verkställas undersökning skall verkställasav av

viss eller viss elleren person av en person en person av en person
med viss sakkunskap eller med viss sakkunskap elleravse avse
visst förhållande. Om sökanden visst förhållande. Om sökanden
inte följer föreläggandet, skall inte följer föreläggandet, skall
ansökningen avvisas. Föreläg- ansökningen avvisas. Föreläg-
gandet skall innehålla upplys- gandet skall innehålla upplys-en en
ning detta. ning detta.om om
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för sökanden,spärrtid löperOmför sökanden,spärrtid löperOm
slutligtintefår ansökningenslutligtinteansökningenfår

tidigast två må-förränmå-tvåtidigast prövasförränprövas
utgång.före spärrtidensnaderutgång.spärrtidensförenader

körkortstillstând gäller förförgäller EttkörkortstillståndEtt
beträffan-samtliga behörigheterbeträffan-behörighetersamtliga

medicinska kravenvilka dedemedicinska kravenvilka dede
uppfyllda.för sökt behörighetuppfyllda. ärbehörighetför sökt är

falldock inte i detgällerfall Dettainte i detgäller dockDetta
begränsat kör-länsstyrelsen harkör-har begränsatlänsstyrelsen

enligt 12 §giltighetkortetsenligt 12 §giltighetkortets
första stycket.stycket.första

12a§

Frågor utbyte ett ut-avom
läns-ländskt körkort prövas av

sökandendärstyrelsen det läni
ansökanfolkbokförd. Enär om

skriftligen.skallutbyte göras
skall fogas detansökningenTill

utländska körkortet, ett person-
körkortetoch,bevis är ut-om

SchweizLiechtenstein,färdat i
sådana handlingareller Japan,

första stycket.i 11 §som avses

utfärdat ikörkortHar ärett som
Europeiska ekono-inomstaten

för-samarbetsområdetmiska
skalleller förkommit,störts

skriftligenkörkortshavaren an-
länsstyrelsen.förlusten tillmäla

tillämpligagäller 30 § iDärvid
delar.
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17

Vid förarprov för körkort med Vid förarprov för körkort med
behörigheten A eller B skall behörigheten A, A1 eller B skall
sökanden förete bevis sökandenett förete bevisom ett om
förarutbildning för fordons- förarutbildning för fordons-
slaget. Om beviset förarut- slaget. Om beviset förarut-avser avser
bildning inte har skett vid bildning inte har skett vidsom som
trafikskola, försvarsmakten eller trafikskola, försvarsmakten eller
inom polisväsendet, skall det inom polisväsendet, skall detav av
beviset framgå Vägverkets beviset framgåatt Vägverketsatt
kursplan har följts. Beviset skall kursplan har följts. Beviset skall

utfärdat den har utfärdat den harvara av som vara av som
meddelat utbildningen. meddelat utbildningen.

Något bevis förarutbildning Något bevis förarutbildningom om
behöver inte företes behöver inte företesom om
sökanden inom år före sökandentre inom år förean- tre an-
mälan till förarprovet har haft mälan till förarprovet har haft
körkort med den behörighet körkort med den behörighetsom som
provet avser. provet avser.

19

Förarprov får, inte Förarprov får, inteannatom annatom
följer 41 § andra stycket, följer 41 § andra stycket,av av
avläggas endast den har avläggas endast den harav som av som

gällande körkortstillstând ochett gällande körkortstillstánd ochett
uppnått den ålder för be- uppnått den ålder för be-som som

hörigheten i 12 § hörigheten i 12 §som anges som anges

6 Senastelydelse 1992:1399
7 Senastelydelse 1989:852
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1977:477. FörkörkortslagenFör1977:477.körkortslagen
påkörprovavläggafåförarprovfå avlägga ettattettatt

motorcykelsökanden sådanskallmotorcykel tung somtung
stycket kör-tredje§får inte i 118 år. Förarprovfylltha avses

sökanden haskallkortslagenlöper.spärrtidavläggas om
får inteâr. Förarprovfyllt 21

spärrtid löper.avläggas om

iavläggsiavläggs FörarprovFörarprov gym-somgym-som
underdelprovunder nasieskoladelprovnasieskola somsom

god-får integod- utbildningens gångintefårgångutbildningens
sökandenslutligt förränsökanden kännasslutligt förränkännas

iålderi uppnått denålderdenuppnått angessomangessom
stycket.förstastycket.första

22a§g

lämnaskörkortFör utlämnaskörkort ettFör ut somett som
gällerförarprovgodkäntefterellerförarprovgodkäntefter en

fördagentvå är frånprövotidkörkortutländsktefter utbyte avav
körkortshavarenOmförordningen§ provet.enligt 7

medkörkortgiltigtredan hargodkännande och ett.-961981 om
skallbehörighet prövo-körkort,utländskautbyte annanav

vadomfattaendasttidenfråntvâ årprövotidgäller somaven
prövotid för detåterståkanrespektivefördagen avprovet

körkortet.äldrebeslutlänsstyrelsensfördagen
körkortshavarenutbytet. Omom

svensktgiltigtharredan ett
behörighetmedkörkort annan

omfattaendastprövotidenskall
prövotidåterståkanvad avsom

körkortet.äldreför det

stycketenligt förstaPrövotidkörkortutbyteVid ett somav
efter beslutgäller äveninom ettutfärdats ihar omstaten

8 1994:513lydelseSenaste
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Europeiska ekonomiska utbyte utländskt körkort.sam- ettav
arbetsområdet EES skall Prövotiden skall dock endast
prövotiden enligt första stycket omfatta den tid kan återstäsom
endast omfatta den tid kan tvåårsperiod räknat frånsom av en
återstå tväårsperiod räknat den tidpunkt då detav en ursprungliga
från den tidpunkt då det körkortet utfärdades. Körkorts-ur-
sprungliga körkortet utfärdades. havaren skall själv visa detnär
Körkortshavaren skall själv visa ursprungliga körkortet utfärda-

detnär ursprungliga körkortet des.
utfärdades.

Har körkort för vilketett prövo- Har körkort för vilketett prövo-
tid löper återkallats och lämnas tid löper återkallats och lämnas
det därefter förarprov detut därefterutan förarprovut utan
enligt 43 eller 44 gäller för enligt 43 eller 44 gäller för
det utlämnade körkortet prö- det utlämnade körkorteten prö-en
votid motsvarande den votid motsvarande densom som
återstod vid återkallelsen. återstod vid âterkallelsen.

32

Ett föreskrivet villkor, Ett föreskrivet villkor,som som
innebär körkortshavaren innebäratt körkortshavarenatt
under färd skall använda under färd skallannat använda annat
hjälpmedel glasögonän eller hjälpmedel glasögonän eller
linser eller hörapparat eller linser eller hörapparatatt eller att
fordon, han för, skall fordon, han för, skallsom vara som vara
försett med särskild anordning försett med särskild anordning
eller särskild beskaffen- eller särskildvara beskaffen-av vara av
het eller viss särskild trafik- hetatt eller viss särskild trafik-att
föreskrift skall iakttagas, eller föreskrift skall iakttagas, eller

sådant villkor, kanannat sådant villkor, kanannatsom som
kontrolleras vid färd, skall kontrolleras vid färd,tas skall tas

i särskild handling. Det- i särskild handling.upp en Det-upp en

9 Senastelydelse 1985:432
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villkorgäller ärvillkor ärgäller somsammasomsamma
delvisstillbegränsatdelvisstill avbegränsat enaven

körkortet. Be-ibehörighetenBe-körkortet.ibehörigheten
tillbehörighetengränsning atttillbehörighetengränsning att avav

bilautomatväxladgälla endastautomatväxlad bilendastgälla
körkortet.pådockfårdockfårmotorcykeleller lätt anges

körkortet.påanges

förstaihandlingIi förstahandling som avsesI enavsessomen
skalldenskallstycketskall attdenskallstycket angesattanges

med bil,färdundermedförasbil,medfärdundermedföras
motorcykel eller terrängvagn.ellermotorcykel terrängvagn.

33

anledningfinnsdetOm antaattanledningfinnsdetOm att anta
uppfyl-intekörkortshavarenuppfyl-intekörkortshavaren attatt

gällerförutsättningardelergällerförutsättningarler de somsom
kör-ellerfå körkortförkör-ellerkörkort attfåför omatt om

före-följerintekortshavarenföre-följerintekortshavaren enen
medmeddelatsharskriftmedmeddelatsharskrift somsom

in34 §12 ellerstödin atteller 34 §stöd 12 geatt avgeav
god-bevisellerläkarintyggod-bevisellerläkarintyg omom

skall den läns-förarprov,käntläns-skall denförarprov,känt
kör-meddelatharstyrelsekör-meddelatharstyrelse somsom

deteller, ärkortstillstândetutredaskyndsamtkortstillståndet om
läns-denkörkort,utländsktlämplighetenfrågan ettsomom

andra§i 35styrelseLänsstyrelsenkörkortshavare. avsessom
utreda fråganskyndsamtstycket,körkortshavarenföreläggafår att

körkorts-lämplighetenbevisellerläkarintygin somom omge
får före-Länsstyrelsenhavare.föreläggan-Iförarprov.godkänt

inkörkortshavarenundersök- lägga attföreskrivasfârdet geatt
god-bevisläkarintyg ellerverkställasskallellerning omprov

föreläggandetförarprov, Ikäntellerviss personavpersonenav

° 1994:1197lydelseSenaste
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med viss sakkunskap eller får föreskrivas undersökningavse att
visst förhållande. Länsstyrelsen eller skall verkställasprov av en
får också föranstalta utred- viss ellerom medperson av person
ning behövs. Motsvarande viss sakkunskapsom eller visstavse
förelägganden kan beslutas förhållande. Länsstyrelsen fårav
domstol överklagatprövar också föranstaltasom utredningom
ärende. behövs. Motsvarande före-som

lägganden kan beslutas dom-av
stol överklagatprövar ären-som
de.

Ett beslut föreläggande Ett beslut föreläggandeom en- om en-
ligt första stycket skall innehålla ligt första stycket skall innehålla

upplysning återkallelseatt upplysningen återkallelseom atten om
kan ske enligt 16 § 8 körkorts- eller, det utländsktär ettom
lagen, föreläggandet inte körkort,om omprövning kör-av
följs. kortets giltighet i Sverige kan

ske enligt 16 § 8 körkortslagen,
föreläggandet inte följs.om

34

Har körkortstillståndett med- Har körkortstillståndett med-
delats något villkor ochutan delats något villkor ochutan
finner den länsstyrelse har finner den länsstyrelse harsom som
meddelat tillståndet villkor meddelatatt tillståndet villkoratt
bör föreskrivas, får länsstyrelsen bör föreskrivas, får länsstyrelsen
besluta det. Länsstyrelsen beslutaom det. Länsstyrelsenom
får också ändra eller upphäva får också ändra eller upphäva
villkor inte begräns- villkor intesom avser begräns-som avser
ning körkortets giltighet till ning körkortetsav giltighet tillav
lätta motorcyklar eller automatväxladeautomat- bilar enligt
växlade bilar enligt 34 I 34 I fråga besluta a om om
fråga beslut villkor villkor enligtom dennaom paragraf
enligt denna paragraf tillämpas tillämpas 32 Länsstyrelsen får

Senastelydelse 1994:1197
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förnyadockså beslutaocksåfårLänsstyrelsen att person-32
vidföretasskallutredningpersonutred-förnyad enbesluta att

Motsvarandetidpunkt.vidföretasskallning senaresenareen
meddelasbeslut kan ävenbeslutMotsvarandetidpunkt. av

överklagatdomstoldomstol prövarmeddelaskan även somav
ärende.ärende.överklagatprövarsom

änd-skalli körkortetOmänd-skallkörkorteti textenOm texten
beslutmed anledningbeslut ettanledningmed avett rasavras

skallstycket,i förstaskallstycket,förstai avsessomavsessom
sådantförnyas. Ikörkortetsådant ettIförnyas.körkortet ett

underrättalänsstyrelsenfall skallunderrättalänsstyrelsenskallfall
tillställaskallVägverket,tillställaskallVägverket, somsom

kör-körkortshavarenkör- nyttettkörkortshavaren nyttett
körkorts-Omkortsunderlag.körkorts-Omkortsunderlag.

vadföljer sägshavaren intevadföljer sägsintehavaren somsom
länsstyrelsen före-skall28iföre-länsstyrelsenskalli 28

inomkörkortshavarenläggainom attkörkortshavarenlägga att
åtgärderdetid vidtavissåtgärderdevidtaviss tid somsom

förnyaterhållaförbehövsförnyat etterhålla attförbehövs ettatt
skallFöreläggandetkörkort.skallFöreläggandetkörkort.

upplysninginnehålla attupplysninginnehålla att omenomen
16 § 9enligtkan skeåterkallelse§ 9enligt 16skekanåterkallelse

föreläggandetkörkortslagen,föreläggandetkörkortslagen, omom
följs.inteföljs.inte

enligtförnyelseFrågorenligtförnyelseFrågor omom
denstycketandra prövasdenstycketandra prövas avav

meddelatharlänsstyrelsemeddelatharlänsstyrelse somsom
körkortstill-gällandedetkörkortstill-gällande senastdet senast

skallförnyelsenVidståndet.skallförnyelsenVidståndet.
tillämpas.28 30tilllämpas.3028 --
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§234 a

Körkortets giltighet begränsas Körkortets giltighet begränsas
till till automatväxlad bilatt attavse avse

inom den behörighet förar-som
lätt motorcykel förarprov- avläggsprovet provetom avser, om
avläggs på lätt motorcykel, i automatväxlad bil.et en en

2. automatväxlad bil inom den
behörighet förarprovetsom av-

avläggs iprovetser, om en
automatväxlad bil.

Om länsstyrelsen inte har be- Om länsstyrelsen inte har be-
körkortets giltighet körkortets giltighetgränsat gränsat

enligt 12 § första stycket, enligt 12 § första stycket,upp- upp-
hör begränsningen gälla hör begränsningen gällaatt attom om
körkortshavaren avlägger körkortshavaren avläggerett ett
godkänt körprov på godkänt körprov på manuellttungen en
motorcykel respektive växlad bil det slag begräns-en manu- av
ellt be- ningenväxlad bil det slag Vid godkäntav avser. prov
gränsningen Vid godkänt pâ lastbil upphör begräns-tungavser.

på lastbil upphör be- ningen gälla föräventung attprov person-
gränsningen gälla bil och lättför lastbil. Vid godkäntävenatt
personbil och lätt lastbil. Vid buss upphör dock be-prov
godkänt buss upphör gränsningen gälla föratt samt-prov
dock begränsningen gälla för liga slag bilar.att av
samtliga slag bilar.av

Om i körkortet skall Om iänd- körkortet skall änd-texten texten
med anledning med anledningbe- be-att attras rasav av

gränsningen upphör gränsningengälla upphör gällaatt att
skall körkortetkörkortet förnyas skall förnyasVäg- Väg-av av
verket. verket.

Z Senastelydelse 1994:2090

2 15-0468
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Vid förnyelse skall 28 30 §§ Vid förnyelse skall 28 30 §§- -
tillämpas. tillämpas.

§1335

Frågor återkallelse Frågor återkallelseprövas prövasom av om av
länsstyrelsen i det län där det länsstyrelsen i det län där det

gällande körkortstill- gällande körkortstillstån-senast senast
ståndet har meddelats. det har meddelats.

Frågor giltighet ett ut-om av
ländskt körkort läns-prövas av
styrelsen i det län där körkorts-
havaren folkbokförd eller,är om
han inte folkbokförd i Sveri-är

myndigheten det läni därge, av
förseelsen eller ingripandet har
skett.

i Vistas körkortshavarenVistas körkortshavaren iett ett
får länsstyrelsen hän- län, får länsstyrelsenlän, hän-annat annat

till länsstyrelsen i skjuta ärendet tillskjuta ärendet länsstyrelsen i
körkortshavaren detta län, körkortshavarendetta län, om om

länsstyrelsen begär det länsstyrelsenbegär det eller eller
lämpligt. finnerfinner det det lämpligt.annarsannars

medgivanden enligt Frågor medgivandenFrågor enligtomom
körkortslagen 2 § tredje stycket körkortslagen2 § tredje stycket

den läns- 1977:4771977:477 den läns-prövas prövasav av
återkallat körkortet. styrelse återkallatstyrelse körkortet.somsom

sådan prövning kan En sådan prövningEn kangöras göras
domstol domstolprövar ävenäven prövarsom av somav

överklagatöverklagat ärende. ärende.

13 1994:1197Senastelydelse
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37a§

Bestämmelserna i 37 § över-om
lämnande och återställande av
körkort gäller beslutäven när
har meddelats att ett ut-om
ländskt körkort inte giltigt iår
Sverige. Vägverket skall behålla
körkortet under den tid detsom

ogiltigt i Sverige, dock längstär
intill den tidpunkt då körkorts-
havaren lämnar Sverige.

Körkort har utfärdats isom
Danmark, Finland, Island eller
Norge skall överlämnas till läns-
styrelsen stället föri till Väg-
verket.

§1450

Omhändertagande enligt 23 § Omhändertagande enligt 23 §
körkortslagen 1977:477 be- körkortslagen 1977:477 be-
slutas polismyndighet eller slutas polismyndighet ellerav av
åklagare. Beslutet skall meddelas åklagare. Beslutet skall meddelas
skyndsamt och delges körkorts- skyndsamt och delges körkorts-
havaren. körkortet lämnatsHar havaren. Har körkortet lämnats

till körkortshavaren och har till körkortshavaren och harut ut
det inte förstörts förkom-eller det inte förstörts eller förkom-
mit, skall körkortshavaren efter mit, skall körkortshavaren efter
anmaning överlämna det till den anmaning överlämna det till den
myndighet har meddelat myndighet har meddelatsom som

14Senaste 1992:1399lydelse
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beslutet. Har körkortet förstörts beslutet. körkortet förstörtsHar
eller förkommit, skall körkorts- eller förkommit, skall körkorts-
havaren anmodas skriftligen havaren anmodas skriftligenatt att
anmäla förlusten till länsstyrel- anmäla förlusten till länsstyrel-

sen. sen.

Ett beslut enligt 23 § första beslut förstaEtt enligt 23 §
stycket eller tredje stycket stycketl 3 1 3 eller tredje stycket- -
körkortslagen skall inom körkortslagen48 skall inom 48
timmar sändas till den länssty- timmar sändas till den länssty-
relse har meddelat körkorts- relse har meddelat körkorts-som som
tillståndet. Vid beslutet fogas tillståndet eller, det är ettom
uppgift delgivning, körkort utländskt körkort, den länsstyrel-om

har överlämnats i anledning andrai 35 § styc-som se som avses
beslutet, föreliggande utred- ket. Vid fogasbeslutet uppgiftav

ning och redogörelse för de skäl delgivning, körkort harom som
har föranlett åtgärden. Del- överlämnats i anledning be-som av
beslutet eller överlämnas slutet, föreliggande utredningges

körkortet meddelas detta och redogörelse för de skälsenare, som
möjligt till länsstyrelsen. har föranlett åtgärden. Delgessnarast

Körkortet sänds till länsstyrel- beslutet eller överlämnas kör-
kortet meddelas dettasen. senare,

möjligt till länsstyrelsen.snarast
Körkortet sänds till länsstyrel-

sen.

Frågor medgivande enligt Frågor medgivande enligtom om
23 § andra stycket körkortslagen 23 § andra stycket körkortslagen

den beslutat den beslutatprövas prövasomav som av som om
omhändertagande körkortet. omhändertagande körkortet.av av
Lämnas sådant medgivande skall Lämnas sådant medgivande skall
körkortshavaren få bevis körkortshavaren få bevisett ettom om

medförasdetta. Beviset skall detta. Beviset skall medföras
under färd med körkortspliktigt under färd med körkortspliktigt
fordon och på tillsägelse visas fordon och på tillsägelse visas

för bilinspektör eller polis- för bilinspektör eller polis-upp upp
iHandlingen skall Handlingen skall ivaraman. man. vara

sådant skick, den kan läsas sådant skick, den kan läsasatt att
svårighet. svårighet.utan utan
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körkortHar omhändertagits Har körkort omhändertagits
enligt första23 § stycket 4 kör- enligt 23 § första stycket 4 kör-
kortslagen, skall beslut härom kortslagen, skall beslut härom
tillsammans med körkortet tillsammanssän- med körkortet sän-
das till Vägverket. das till Vägverket eller, om

körkortet utfärdat i Danmark,är
Finland, Island eller Norge, den
länsstyrelse har prövatsom
körkortets giltighet i Sverige.

§1573

Den övningskör skall ha Den övningskör skall hasom som
uppnått ålder iuppnått ålderen av en av

16 år för körning med lätt 16 år för körning med lätt
motorcykel, motorcykel,

2. 17 år 6 månader för körning 2. 17 âr 6 månader för körning
med motorcykel eller med motorcykel ellertung tungper- per-
sonbil eller lätt lastbil till- sonbil eller lätt lastbil till-utan utan
kopplat släpfordon, kopplat släpfordon,tungt tungt

år3. 18 för körning med 18 âr för körning medper- per-
sonbil eller lätt lastbil med till- sonbil eller lätt lastbil till-med
kopplat släpfordon eller kopplat släpfordon ellertungt tungt

lastbil, lastbil,tung tung

19 år för4. körning med buss. 4. 20 år för körning med buss.

Trots bestämmelsen i första Trots bestämmelsen i första
stycket 2 får den har fyllt stycket 2 får den har fylltsom som
16 år övningsköra med 16 år övningsköra i trafikskolatung
motorcykel i trafikskola under med motorcykel äntungannan
förutsättning den har sådan i I § tredjeatt som som avses

5 Senastelydelse 1993:1000
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1977:477körkortslagenmed- stycketkörningenuppsikt över
denförutsättningundereller imotorcykelnföljer på att som

körningen med-uppsiktmed haroch övertill denna,sidvagn
sid-motorcykeln eller iföljerförutsättningunderpersonbil att

och medtill denna,ellertrafikskoladet sker i att person-vagn
detförutsättningbil underkör-uppsiktharden över attsom

dentrafikskola ellersker ihand-godkändningen attär som
körningenhar uppsiktövningskör. överdenledare för somsom

förhandledaregodkändgodkännande ärBestämmelser somom
övningskör. Bestäm-denfinns i 78handledare somsom

godkännandemelser somom
i 78handledare finns

74a§

övningskörningUppsikt över
stycket fårförstaenligt 74 §

innehardenävenutövas somav
utfärdat ikörkort ärett ensom

Europeiska ekonomis-inomstat
samarbetsområdet.ka

andra74 §Uppsikt isom avses
denfårstycket utövas även av

körkortinnehar ärett somsom
Finland,Danmark,utfärdat i

ochIsland eller Norge ärsom
Sådanfolkbokförd i Sverige.

folk-varitkörkortshavare som
tidkortarebokförd i Sverige än

kör-självår, skall visafem att
fem ársedan minstkortet är

hargiltigt i den ut-stat som
färdat det.
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§1678

Fråga godkännande Fråga godkännandeom som om som
handledare den läns-prövas handledare den läns-prövasav av
styrelse enligt 9 § kan styrelse enligt 9 § kansom som

fråga körkortstillståndpröva fråga körkortstillståndprövaom om
för den skall övningsköra. för den skall övningsköra.som som
Ansökningen skall skrift- Ansökningengöras skall skrift-göras
ligen på särskild blankett ligen särskild blanketten av en av
den skall ha uppsikt den skallöver ha uppsikt översom som
övningskörningen. övningskörningen.

Godkännande får meddelas den Godkännande får meddelas den
har fyllt 24 år och har fyllt 24 år ochsom som som som

sedan minst fem år har körkort sedan minst fem år har körkort
med behörighet GodkännandeB. med behörighet B. Godkännande
får inte meddelas förrän den får inte meddelas förrän den

skall övningsköra har med- skall övningsköra har med-som som
delats körkortstillstånd. När delats körkortstillstånd. När
godkännande meddelats skall godkännande meddelats skall
Vägverket underrätta sökanden Vägverket underrätta sökanden

detta utfärda detta utfärdaatt ettom attgenom ettom genom
bevis godkännandet. bevis godkännandet.om om

Ett godkännande upphör Ett godkännande upphöratt att
gälla förutsättningarna för gälla förutsättningarna förom om
godkännande inte längre före- godkännande inte längre före-
ligger och i fall den liggernär och i fall denannat närannat

övningskör har uppnått övningskör har uppnåttsom en som en
ålder år månader.17 6 ålder år17 6 månader.av av

Bestämmelserna förstai tredje-
styckena galler denäven som
innehar körkort ärett ut-som
färdat i Danmark, Finland,

Ö Senastelydelse 1994:513
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ochIsland eller Norge ärsom
folkbokförd Sådani Sverige.

folk-körkortshavare, varitsom
tidbokförd kortarei Sverige än

år, själv visa kör-fem skall att
fem ârsedan minstkortet är

hargiltigt i den stat ut-som
färdat det.

§1782

Domstol prövar över-Domstol över-prövar somsom
ärenden ii klagandeärendenklagande som avsesavsom avsesav

första stycket körkortslagen39 §körkortslagenförsta stycket39 §
vad1977:477 skallvadskall utöver1977:477 utöver somsom

förvaltningspro-följer §31förvaltningspro-följer 31 § avav
tillställa1971:291tillställa cesslagen1971:291cesslagen

kopia beslutlänsstyrelsenbeslutkopialänsstyrelsen en avaven
rörandehar förordnatrörande därförordnathar rättendär rätten

måletsi avvaktan påsakenpå måletssaken i avvaktan av-av-
skall ocksågörande. DomstolenocksåDomstolen skallgörande.

länsstyrelsen del-underrättadel-länsstyrelsenunderrätta omom
återkallel-givning beslutåterkallel-beslutgivning omavomav

utländskt kör-beslutgodkännavägran ut- att ettatt ett se,se,
Sverige ochvarning. kort inte giltigt ikörkort ochländskt är

varning.

besvärbesvär DomstolDomstol överöver prövarprövar somsom
för-meddelatsmeddelats för- beslut harbeslut har som avavsom

enligt kör-enligt kör- valtningsmyndighetvaltningsmyndighet
förord-förord- kortslagen eller dennaeller dennakortslagen

sända kopiasända kopia ning skallning skall avav enen
till för-för- beslutetbeslutet till domen ellerdomen eller

valtningsmyndigheten.valtningsmyndigheten.

7 1994:1197Senastelydelse
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Om körkort utfärdat iärett som
Danmark, Finland, Island eller

har giltighet iNorge vägrats
körkortshavarenSverige eller om

har meddelats skallvarning,en
underrätta denlänsstyrelsen

myndighet har utfärdatsom
körkortet beslutet, dettanärom

kraft.har vunnit laga Har kör-
kortet giltighet i Sverigevägrats
skall körkortet möjligt bi-om
fogas underrättelsen.

utfärdatkörkort iHar ärett som
Europeiska ekono-inomstaten

samarbetsomrádet byttsmiska ut
körkort, skall detsvensktmot ett

tillutbytta körkortet överlämnas
körkortsmyndigheternai den stat

har utfärdat körkortet.som
Skälen för utbytet skall därvid

anges.
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§1891

I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.

Uppgift Myndighet för attsom svarar
uppgift förs in i registret

Särskilda föreskrifter

Innehav utländskt körkort Vägverket, uppgiften lämnasav om
jämte utfärdandeland och kör- i samband med underrättelse
kortsnummer eller motsvarande enligt 83 och länsstyrelsen,

uppgiften lärrmas i under-om
rättelse enligt 82 i ansökanen

utbyte körkort eller iom av en
ansökan förarlegitimationom
enligt yrkestrafiklagen
1988:263

Vägran godkänna Den länsstyrelse har med-att ett ut- som
ländskt körkort delat beslutet eller, beslutetom

har meddelats domstol, denav
länsstyrelse beslut har över-vars
klagats.

18Senastelydelse 1994:1197
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Delgivning sådant beslut Den länsstyrelse har fört inav om som
återkallelse, godkänna beslutetvägran att

utländskt körkort, varningett
omhändertagande skalleller som

föras in i registret

Föreslagen lydelse

91§

körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.I

Uppgift Myndighet för attsom svarar
försuppgift in i registret

Särskilda föreskrifter

uppgiftenInnehav utländskt körkort, Vägverket, lämnasomav
den har utfärdat kör- i samband med underrättelsestat som

eller enligt länsstyrelsen,kortet och körkortsnummer 83 och
motsvarande uppgiften lämnas i under-om

rättelse enligt i ansökan82 en
utbyte körkort eller iom av en

ansökan förarlegitimationom
enligt yrkestrafiklagen
1988:263

Beslut utländskt körkort Den länsstyrelse har med-att ett som
delat beslutet eller, beslutetinte giltigt i Sverige.är om
har meddelats domstol, denav
länsstyrelse beslut har Över-vars
klagats.
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beslut länsstyrelse har fört inDelgivning sådant Den somomav
vägrad giltighet beslutetåterkallelse, av

varningutländskt körkort,ett
skalleller omhändertagande som

föras in i registret

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§1993

körkorts-körkorts- Begäran utdragutdragBegäran avav omom
Rikspolissty-hos Rikspolissty- registret hosregistret görsgörs

belastningsuppgifterbelastningsuppgifter relsenrelsen omom
imed i brott skall medbrott skall tas tasavsersomsom avser

fall be-fall be- utdraget. Iutdraget. I görsgörsannat annat
länsstyrel- utdrag hos länsstyrel-utdrag hos gärangäran omom

utdraget skall ifrågautdraget skall ifråga II om se. omse.
belastningsuppgifterbelastningsuppgifter som avsersom avser

register- brott endast med de register-brott endast med de tastas
föranleder under-föranleder under- uppgifteruppgifter somsom

rättelse enligt jämförd medrättelse enligt § jämförd med 83 §83
första stycket, såvida inteförsta stycket, såvida inte 84 §84 §

begärts denbegärts den utdraget harutdraget har en- av en-av
får skilde utdraget får be-skilde själv. utdraget be- själv. II

lastningsuppgifter endast lastningsuppgifter med endastmed tastas
utdraget har begärts denutdraget har begärts denom av om av

enskilde själv ellerenskilde själv eller avav

RiksdagensJustitiekanslern, Riksdagens Justitiekanslern,
ombudsmän, Riks-ombudsmän, departement, Riks- departement,

Datainspektionen,Datainspektionen, polisstyrelsen,polisstyrelsen,
Vägverket, LuftfartsinspektionenLuftfartsinspektionenVägverket,

centralför-centralför- inom Luftfartsverketsinom Luftfartsverkets

19 Senastelydelse 1992:1399
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

allmän allmändomstol, allmän valtning, domstol,valtning, allmän
allmän förvaltningsdomstol, allmänförvaltningsdomstol,

åklagare, polismyndighet,åklagare, polismyndighet, över- över-
frivårdsmyndig-vakningsnänmd, frivårdsmyndig- vakningsnänmd,

het, länsstyrelse,het, länsstyrelse,

myndighet, denna2. myndighet, denna 2.om annan omannan
för vetenskap- behöver uppgiften för vetenskap-behöver uppgiften

lig eller därmed jämförlig under-lig eller därmed jämförlig under-
kantrygghet kan sökning och trygghetsökning och anses anses

föreligga uppgiften inte kom-föreligga uppgiften inte kom-att att
förskada för missbrukas till skadamissbrukas till attatt mermer

den enskilde. den enskilde.

körkortsregistret utdraget körkortsregistretutdraget II avav
inte med uppgifterskall med uppgifter skallinte tastas som som

god- beslutåterkallelse, återkallelse,rör vägran röratt att ett
körkort, giltigtkänna utländskt utländskt körkort inte iärett

omhändertagande,spärrtid, Sverige, spärrtid, omhänderta-var-
enligt anmälning-ning eller anmälningar gande, varning eller

förflutit fem är har87 § sedan fem år har enligt 87 § sedanar
från eller anmälningen. förflutit ellerbeslutet från beslutet an-

gäller inte begränsningDenna begränsning mälningen. Denna
fullständi-för särskilt fall gäller inte för särskilt fallett ettom om

uppgifter har begärts fullständiga uppgifter har be-avga
Riksdagens Riks-Justitiekanslern, Justitiekanslern,gärts av

Rikspolisstyrelsen, Rikspolis-ombudsmän, ombudsmän,dagens
Datainspektionen, Datainspektionen,Vägverket styrelsen,
eller den enskilde själv. Vägverket eller den enskildeav av

själv.

En myndighet i första myndighet i förstaEnsom anges som anges
stycket och tenni- stycket och tenni-1 1som genom genomsom
nal ansluten till Vägverkets ansluten till Vägverketsnalär är
datamaskinanläggning skall, med datamaskinanläggning skall, med
den begränsning i fråga begränsning i frågadenom om
uppgifter brott följer uppgifter brott följeravom som om som av

första84 § stycket, 84 § första stycket,ter- ter-genom genom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fâminalen kunna besked fåminalen kunna beskedom om
belastningsuppgift finnsnågon någon belastningsuppgift finns

eller inte. inte.eller

99

fall i 95 andra fall i 95I andra Iän sägs än sägssom som- -
ytterligare före- 98 beslutas ytterligare före-98 beslutas

skrifter förskrifter för verkställigheten verkställigheten avav
1977:477 och körkortslagen 1977:477 ochkörkortslagen

Vägverket. denna förordning Vägverket.denna förordning avav
frågorfrågor i 83, 84, 86, I i 83, 84, 86,I som avsessom avses

fråga90 och 92 94 §§ skall Väg- 90 och 92 94 isamt- -
verket samråda med Rikspolis- giltigheten eller utbyte ut-avom
styrelsen. ländska körkort skall Vägverket

samråda med Rikspolisstyrelsen.

10Ia§

länsstyrelseDen isom anges
andra stycket får medge35 §

undantag från bestämmelserna
giltighet utländsktettom av

körkort och medge utbyteett av
sådant körkort utsträck-i större
ning vad följer 31 §än asom
körkortslagen 1977:477, om
det finns särskilda skäl och om

kan fara för trafik-det ske utan
säkerheten. undantag ellerEtt
medgivande får förenas med
villkor.

2° Senastelydelse 1992:1399
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

105

Till penningböter döms denTill penningböter döms den som som

50 § tredje bryter 8 50 § tredjebryter 8 motmot
stycket, stycket eller § andra stycket,stycket eller § andra 7777

skyldighet åsidosätter skyldighetåsidosätter att att
körkort eller traktor-överlämna körkort eller traktor- överlämna

tredje stycket,kort tredje stycket, kort enligt 22 §enligt 22§
första första 30 37 § första stycket första30 37 § stycket

eller andra meningen, 50 § eller andra meningen, 37a
första stycket eller enligt 57 första stycket eller enligt50§

någoneller 59 § jämförd med eller 59 jämförd med nå-57 §av
nämnda författningsrum. nämnda författningsrum.gon av

Till straff för överträdelse Till straff för överträdelseav av
8§ första stycket eller 77§ 8§ första stycket eller 77§
andra stycket skall inte dömas, andra stycket skall inte dömas,

körkortet skall förnyas körkortet skall förnyasom om
åter-och föraren före färden har och föraren före färden har åter-

gjortlämnat körkortet eller lämnat körkortet eller gjortan- an-
mälan enligt 28 enligtmälan 28

2. återkallelse körkortet återkallelse körkortet2.avom om av
har påbegränsats har begränsats påsätt sättsom avses avsessom
i 17 § körkortslagen 1977:477 i körkortslagen 1977:47717 §

tvåoch färden inom färden inom tvåochäger ägerrum rum
månader från det frågan från fråganmånader detatt attom om
återkallelse slutligt har avgjorts, avgjorts,återkallelse slutligt har

förarens identitet förarens identitetgenast genastom om
har kunnat fastställas. fastställas.har kunnat

2 Senaste 1991:1368lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fordonOm används vid Om fordonöv- används vid öv-ett ett
ningskörning för- ningskörning för-utan att utan attvara vara

med skylt i 79 med skylt i 79sett settsom avses som avses
skall den har uppsikt skall den har uppsiktöver översom som
körningen dömas till penning- körningen dömas till penning-
böter. böter.

107 §

Länsstyrelsens beslut enligt 78 § Länsstyrelsens beslut enligt 78 §
eller 101 § första och andra eller 101 § första och andra
styckena får överklagas hos styckena eller 101 får§ över-a
Vägverket. Andra beslut klagas hos Vägverket. Andraav
länsstyrelsen enligt denna för- beslut länsstyrelsen enligtav
ordning får överklagas hos denna förordning får överklagas
allmän förvaltningsdomstol, hos allmän förvaltningsdomstol,om
inte följer 106 § första inte följer 106 §annat annatav om av
stycket. första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. överklagande till kammarrätten.

108 §

Vägverkets beslut enligt 15 Vägverkets beslut enligt 15
första23 § stycket eller andra 23 § första stycket eller andra

stycket 64 § första stycket stycket 64 § första stycket
eller 68 § får överklagas hos eller 68 får§ överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. överklagande till kammarrätten.

Vägverkets beslut i dit Vägverkets beslut i ditöver- över-en en
klagad fråga undantag i visst klagad fråga undantag i visstom om
fall från 2 12 eller 29 § fall från 2 12 eller 29 §- -
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

eller körkortslagen 1977: 477 ellerkörkortslagen 1977: 477
80§ 19, eller19, 73 -77 eller 17, 24, 73 77 80§17, 24, -

fårförordning får inte denna förordning intedenna Över-över-
klagas. gällerklagas. gäller Väg- Detsamma Väg-Detsamma

beslut i ditverkets beslut i dit verketsöver- över-enen
frågagodkännande klagad godkännandeklagad fråga omom

enligthandledare 78 handledare enligt 78 § ochsom som
undantag enligt 101om a

VägverketAndra beslut Andra beslut Vägverketav av
enligt denna förordning förordningenligt dennaöver- över-

hos regeringen, inteklagas klagas hos regeringen, inteom om
följer 106 § första förstaföljer 106 §annat annatav av

stycket. stycket.

i tredjeOm ärende Om ärende i tredjeett ettsom avses som avses
meningen harstycket första stycket första meningen har

principiell betydelse eller principiell betydelse ellerarmars armars
särskild vikt, får Väg- särskild vikt, får Väg-är ärav av

verket med yttrande verket med yttrandeöver- över-eget eget
ärendet till regeringens till regeringenslämna lämna ärendet

prövning. prövning.

lydelseNuvarande

§22110

förordning i de fallAvgift för prövning ansökan enligt dennauttas av
föreskrivet avgiftframgår andra stycket. Ar särskilt gälleromsom av

i stället de föreskrifterna.

gälleransökningsavgiftens storlek bestämmelserna 9För m. m. -
följande avgiftsklasseravgiftsförordningen 1992:191, varvid14 §§

tillämpas:

22 Senaste 1992:367lydelse
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Nuvarande lydelse

Ärendeslag Avgiftsklass

Utfärdande traktorkortav
enligt denna förordning54 § 1

Förnyelse traktorkort enligtav
57 § denna förordning 1

Undantag enligt 101 §
denna förordning 2

Föreslagen lydelse

110 §

Avgift för prövning ansökan enligt denna förordning i de falltas ut av
framgår andra stycket. särskilt föreskrivetAr avgift gällersom av om

i stället de föreskrifterna.

ansökningsavgiftensFör storlek gäller bestämmelserna i 9m. m. -
14 §§ avgiftsförordningen 1992:191, varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Utfärdande traktorkortav
enligt 54 § denna förordning 1

Förnyelse traktorkort enligtav
§57 denna förordning 1

Undantag enligt 101 §
och I 01 § denna förordning 2a
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lydelseNuvarande

Bilaga

härbild medframsidaKörkortets
bild med härbaksidaKörkortets

på framsidankörkortsklassen pâ rad 8ingår ibokstäverDe angersom
släpfordon enligtoch därtill koppladeföra motorfordonbehörighet att

följande:
MOTORCYKELA

LÄTT 500 kgtotalvikt högst 3LASTBIL ävenochB PERSONBIL
fall750 kg, i vissa tyngre,totalvikt högstsläpfordonmed lättett

TERRÄNGVAGN

LASTBILC TUNG
taxiBUSS ävenD

SLÄPFORDON, antal och viktE oavsett

PRÖVOTID för villkor innebärpå radenO M datumTStår orden
körkortet åter-måste avläggasregelförarprovdetta nyttatt omsom

Stårunder prövotiden.âterkallelsen förelegatförkallas och grund
GLASÖGON använda glasögonför villkor skall Niradenordet

HÖRAP-Står ordetNi kör.tillfredsställandelinser närsynsom ger
använda hörapparatvillkor skall Niraden förPARAT på gersom

SÄRSKILD HANDLINGStår orden SENi kör.tillräcklig hörsel när
länsstyrelsenmedföraskyldighetenför villkor gällerpå raden att av

för villkorpå radenStår ordet AUTOMATvillkorshandling.utfärdad
LÄTT pá radenorden MCautomatväxlad bil. Stårfår Ni föra endast

motorcykel. Streckkoden nedanlättfår föra endastför villkor Ni anger
körkortshavarens personnummer.

Anvisningar

och villkor ifyllsuppgift83 och 7Raderna l samt avom nummer- -
förses medKörkortetmed tillverkningen.i samband ävenVägverket

reliefstärnpel.
på denna plats.beteckningen TAXImedTaxibehörighet1 anges

referensnummer.körkortets2 Plats för

23 1992:1399Senastelydelse
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Nuvarande lydelse

3 Vid angivande körkortsklass asterisk påsätts platsen förav en var
och bokstäverna A ingårE i beteckningen för klassen.en av som-

PRÖVOTID4 Gäller prövotid för körkortet enligt 22 § hära anges
OT M med datum då prövotiden upphör. Skyldighet vid förandeatt
körkortspliktigt fordon bära glasögon eller linser här medav anges

GLASÖGONordet och skyldighet bära hörapparat med ordetatt
HÖRAPPARAT. Har föreskrivits villkor i 32som avses anges

SÄRSKILD Ärdetta här med orden SE HANDLING. körkortet be-
till automatväxlad bilgränsat detta med ordet AUTO-att avse anges

ÄrMAT. körkortet begränsat till lätt motorcykel dettaatt avse anges
LÄTTmed orden MC. Begränsningama får hän-även anges genom

visning till särskild handling.
5 Plats för foto körkortshavaren.av
6 Plats för körkortshavarens personnummer.
7 Plats för streckkod, körkortshavarenssom anger personnummer.

Föreslagen lydelse

Bilaga

Körkortets framsida bild med här
Körkortets baksida bild med här

De bokstäver ingår i körkortsklassen rad 8 på framsidansom anger
behörighet föra motorfordon och därtill kopplade släpfordon enligtatt
följande:
A MOTORCYKEL

LÄTTA1 MOTORCYKEL
LÄTTB PERSONBIL och LASTBIL totalvikt högst 3 500 kg även

med lätt släpfordon totalvikt högst 750 kg, i vissa fall tyngre,ett
TERRÄNGVAGN

C TUNG LASTBIL
D BUSS även taxi

SLÄPFORDON,E antal och viktoavsett

PRÖVOTIDStår orden OT M damm raden för villkor innebär
detta förarprov regel måste avläggas körkortet återatt nytt som om
kallas och grund för âterkallelsen förelegat under prövotiden. Står
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Föreslagen lydelse

GLASÖGON förordet på raden villkor skall Ni använda glasögon
HÖRAP-tillfredsställande Ni Stårlinser kör. ordetnärsom ger syn

PARAT raden för villkor skall Ni använda hörapparat gersom
SÄRSKILDStår orden SEtillräcklig hörsel Ni kör. HANDLINGnär

på raden för villkor gäller skyldigheten medföra länsstyrelsenatt av
utfärdad Står ordet AUTOMAT pâ raden för villkorvillkorshandling.
får föra automatväxlad bil. Streckkoden nedan kör-Ni endast anger
kortshavarens personnummer.

Anvisningar

Raderna uppgift och villkor ifylls3 och 7 81 samt om nummer av- -
Vägverket med tillverkningen. Körkortet förses medi samband även
reliefstämpel.

beteckningenTaxibehörighet med TAXI denna plats.1 anges
Plats för körkortets referensnummer.2

asterisk för3 Vid angivande körkortsklass platsensätts en varav
föroch bokstäverna E ingår i beteckningen klassen.Aen av som-
PRÖVOTIDGäller prövotid för körkortet enligt 22 § här4 a anges

med datum då prövotiden upphör. Skyldighet vid förandeT O M att
fordon bära glasögon eller linser här medkörkortspliktigtav anges

GLASÖGONordet och skyldighet bära hörapparat med ordetatt
HÖRAPPARAT. föreskrivits villkor i 32Har som avses anges

SÄRSKILD Ärdetta här med orden SE HANDLING. körkortet be-
automatväxlad biltill detta med ordet AUTO-gränsat att avse anges

Begränsningarna får hänvisning till särskildMAT. även genomanges
handling.

foto körkortshavaren.5 Plats för av
6 Plats för körkortshavarens personnurmner.

streckkod,7 Plats för körkortshavarenssom anger personnummer.

förordning i kraft denDenna träder

Om fordon före ikraftträdandet har tagits i typintyg lättett upp som
registreringsbesiktning sådanmotorcykel eller godkänts vid som mo-

motoreffekt överstiger kilowatt, skall dettorcykel och har 11somen
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hinder bestämmelserna i 4 § lätt motorcykel, dockutan av anses som
längst julitill den 1 2006.

Bestämmelserna körkort med behörigheten iA1 7 § andra stycketom
gäller inte körkort med behörigheten A har utfärdats före ikraft-som
trädandet.
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Förslag till

Förordning ändring i fordonskungörelsenom

1972:595

1972:5952Härigenom föreskrivs i fråga fordonskungörelsenom
3 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse

3

I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Beteckning Betydelse

Lätt motorcykel Motorcykel har Slagvolymmotorvars en av
högst 125 kubikcentimeter

Tung motorcykel Motorcykel har slagvolymmotorvars en som
överstiger kubikcentimeter125

l Förordningen omtryckt 1982:12
2 Jfr Rådets direktiv 91439EEG den 29 juli 1991 körkort, EGT L 237,av om nr
24.8.1991.
3 Senastelydelse 1994:2055
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Föreslagen lydelse

3 §

följandedenna kungörelse används beteckningar med nedan angivenI
betydelse.

Beteckning Betydelse

har slagvolymmotorcykel MotorcykelLätt motorvars en av
kubikcentimeter och effekthögst 125 en av

kilowatthögst 11

motorcykel Motorcykel har SlagvolymTung motorvars en som
kubikcentimeter eller eJTektöverstiger 125 en

kilowattöverstiger 11som

förordning träder i kraft denDenna
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Förslag till

vägtrafikkungörelseniändringFörordning om

1972:603

1972:6032fråga vägtrafikkungörelsenföreskrivs iHärigenom om
skall ha följande lydelse.2 §att

Nuvarande lydelse

2

angivenbeteckningar med nedananvänds följandekungörelsedennaI
betydelse.

BetydelseBeteckning

slagvolymharMotorcykelmotorcykelLätt motor en avvars
kubikcentimeter125högst

slagvolymharMotorcykelmotorcykelTung motor en somvars
kubikcentimeteröverstiger 125

1985:380Förordningen omtryckt
2 237,1991 körkort, EGT L91439EEG den 29 juliJfr Rådets direktiv nromav
24.8.1991.
3 Senastelydelse 1993:1356
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Föreslagen lydelse

2 §

denna kungörelse följandeI används beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Beteckning Betydelse

Lätt motorcykel Motorcykel har slagvolymmotorvars en av
högst 125 kubikcentimeter och effekten av
högst kilowatt11

Tung motorcykel Motorcykel har slagvolymmotorvars en som
överstiger 125 kubikcentimeter eller ejfekten

överstiger 11 kilowattsom

förordningDenna träder i kraft den



1 Inledning

1.1 Utredningsuppdraget

Utredarens uppdrag innebär, förutom lagteknisk kör-översynen av
kortsförfattningarna, analysera Europeiska gemenskapernasatt ett av
råd den 29 juli 1991 direktiv 9l439EEG körkort ochantaget attom
utarbeta lämna förslag till de författningsändringar och över-samt
gångsbestämmelser behövs för införliva direktivets bestämmel-attsom

med svensk direktiven tillI utredaren Dir.rätt. 1994:90 uttaladeser
departementschefen i denna fråga bl.a.

EG-direktivet innehåller bl.a. bestämmelser körkortsklasser och behörigheter,om
godkännande och utbyte körkort utfärdade i andra EG-stater och minimikravom av om

för utfärdande körkort. De behandlar frågor i Sverige regleras i såväl körkorts-av som
lagen och körkortsförordningen förordningen godkännande och utbytesom om av
utländska körkort. EG-direktivets bestämmelser kommer innebära vissa justeringar iatt
körkortsklasserna bl.a. vad gäller motorcyklar. Bestämmelserna i EG-direktivet skall
införlivas i de nationella rättsordningarna för kunna träda i kraft den l juliatt senast
1996. Uppdraget inte de delar EG-direktivet det enligt bemyn-avser av som-- -- --
digande får föreskrivas myndighetom av

Utredaren bör enligt direktiven oförhindrad lämna förslagattvara
till lösning problem han under sitt arbete uppmärksammar,av som

dessa ligger utanför det egentligaäven uppdraget.om
Ett delbetänkande avseende införlivande EG-direktivet och deav

författningsändringar föranleds därav skall enligt direktiven tillsom
utredaren redovisas den maj 1995.1senast

1.2 Utredningsarbetet

Som första i utredningsarbetet har behandlats endast frågoretappen
hänger med införlivande EG-direktivetettsom samman av

91439EEG med svensk Vi redovisar i detta delbetänkanderätt. vår
analys direktivet och våra förslag till de författningsändringarav som
direktivet påkallar. Samtidigt har den övergripande lagtekniska över-

körkortsförfattningarna påbörjats. Resultatet den över-synen av av
kommer vårtredovisas i slutbetänkande.attsynen

Enligt regeringens direktiv till utredaren skall vid den lagtekniska
körkortsförfattningarnaöversynen särskilt uppmärksammas vilkaav

möjligheter finns förenkla, förtydliga och, så behövs,attsom om
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förjustera de materiella bestämmelserna på detta främjasättatt en
enhetlig praxis i körkortshanteringen hos olika myndigheter. Regering-

har viktendärvid betonat reglering berör allmänhetenatten av en som
så utsträckning körkortslagstiftningeni tydlig och lätt-görsstor som

överskådlig.
tillMed hänsyn dessa uttalanden har vi vid utarbetandet för-av

författningsändringarslagen till de föranleds EG-direktivet isom av
möjligaste mån sökt finna lösningar redan bidrar tillatt attsom nu
körkortslagstiftningen blir tydligare och lättöverskâdlig. Vi harmer
dock inte det lämpligt detta stadium några ingrepp igöraansett att
körkortsförfattningarnas systematiska uppbyggnad på punkt;utom en
bestämmelserna giltighet och utbyte utländska körkort harom av

redan böra inarbetas i körkortslagen respektive körkortsför-ansetts nu
ordningen.

I direktivet finns del bestämmelser fakultativ karaktär, d.v.s.en av
medlemsstaterna får själva de vill tillämpa bestämmelsema.avgöra om
Vissa dessa angår frågor hittills varit oreglerade i Sverige.av som
Andra möjlighet tillämpa svenska körkortsbestämrnelser påattger
utländska körkort i utsträckning vad sker i dag. I vilkenstörre än som
mån dessa bestämmelser bör föranleda reglering i Sverige kan bådeen
sakligt och lagtekniskt bedömas bättre i utredningsetapp. Vinästa

därför inte för närvarande böra in dessa frågor.anser oss
Vi vill betona den lagstiftningsprodukt föreslås i dettaatt som

delbetänkande således bör lösning till dess vitemporär attses som en
har avslutat den lagtekniska körkortslagstiftningen.översynen av

I EG-direktivet finns föreskrifter medlemsländerna i vissaattom
fall skall inhämta kommissionens samtycke eller samråda med kom-
missionen lagstiftninginnan de genomför grundar sig direk-som
tivet. Vi har funnit rationelltdet redan under utredningsar-mest att
betet inhämta preliminära frånsynpunkter kommissionen på vissa av
våra förslag. Utredaren, sekreteraren och därförharexperternaen av
besökt kommissionens generaldirektorat för transportfrågor den 13

1995.mars
Underhandskontakter har också tagits med körkortsmyndigheterna

i Danmark, Finland och för diskussionNorge vissa frågor där detav
kan föreligga nordiskt intresse. bör iDet dettaett gemensamt sam-
manhang framhållas direktivet förpliktigande inte enbart för deäratt
länder ingår i Europeiska unionen också för de andra län-utansom
derna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, d.v.s. Island
och Norge.



2 Körkortsregleringen inom EU

Strävandena harmonisera bestämmelser körkort iatt medlemsstat-om
led i genomförandetär denett transportpolitik-erna av gemensamma

finns angiven i avdelning iIV Romfördraget. Harmonisering-en, som
har också till syfte förbättra trafiksäkerheten och öka rörlig-atten att

heten för de bosatta inomär EU. Som första ipersoner ettsom steg
den riktningen rådets direktiv 801263EEG den decemberantogs 4av
1980.

I detta första direktiv på körkortsområdet föreskrevs bl.a. att ett
körkort enligt gemenskapsmall skulle införas, de nationellaen att
körkorten skulle erkännas ömsesidigt medlemsstaterna och attav
körkorten efter år skulle bytas körkortshavarennärett ut permanent
hade bosatt sig eller förlagt sin arbetsplats i medlemsstat änen annan
den hade utfärdat hans körkort.som

Direktivet föreskrev i artikel 10 detaljerad hannoni-att en mer
sering för förarprov och utfärdande körkort skulleav normerna av
ske. Enligt artikel 3 borde också slutbestämmelser med syfteantas att

de fordonskategoriergöra nämndes i artikeln och villkoren försom
körkorts giltighet allmänt giltiga inom gemenskapen möjlighet tillutan
undantag.

EG-rådets2.1 direktiv 91439EEG

2.1.1 Direktivets syfte

Syftet med direktivet inledningsvis genomföra denattanges vara
transportpolitiken, bidra till förbättra trafiksäker-attgemensamma att

heten och öka rörligheten för bosätteratt sig ipersoner som en annan
medlemsstat den där de harän godkänts i förarprov. För uppnåett att
detta syfte bör det finnas nationellt körkort enligt gemenskaps-ett en
mall erkänns ömsesidigt medlemsstaterna behöva bytassom utan attav
ut.

Det hänvisas därefter till direktivet 801263EEG och uttalas att
framstegen på detta område måste fortsätta. Gemenskapsmallen enligt
1980 års direktiv bör ändras för bl.a. hänsyn till harmonisering-att ta

kategorier och underkategorier fordon och för kör-en av göraattav
korten enklare förstå såväl inom utanför gemenskapen.att Avsom
trafiksäkerhetsskäl bör minimikrav fastställas för utfärdande kör-av
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fordonskategorierdedelamöjligheterfinnasbörkort. Det att somupp
Syftet med dettaunderkategorier.i ärartikel 3direktivetsi att,nämns

nationellarådandetillför hänsyntrafiksäkerhetsskäl och att taav
behörig-gradvis förvärvamöjlighetenfrämjasärskiltförhållanden, att

bestämmelser börSärskildafordon.föra sådana antashet somatt
föra fordon.fysiskt handikappadeförunderlättar att

harmoniseringdetaljeradeuppnå densyfteI normernaatt avmer
årsi 1980nämndeskörkortutfärdandeochför förarprov somav

behövsbeteendeoch detförmågadende kunskaper,direktiv bör som
i enlig-utformasbörfastställas. Förarprovetmotorfordonför föraatt

lämplig-psykiskfysisk ochi frågaminimikravenochdärmedhet om
pådefinierasfordon börsådanaförahet nytt.att

efter bytebyta körkortetdirektiv1980 årsenligtSkyldigheten utatt
individers friaförhinderbosättningsort utgöra ettpermanent ansesav
framstegtanke på demedkan interörlighet. Detta accepteras som

integrationen.europeiskadenfrågagjorts i om
trafiksäkerheten,medsambandharskälbör det,Slutligen somav

harkörkortshavareförmedlemsstaternamöjlighet förfinnas att, som
sinatillämpaterritorium,derasinombosättningsortsin permanenta
ochåterkallandetillfälligtindragning,bestämmelsernationella om

körkort.ogiltigförklaring av

innehålldirektivets2.1.2 Allmänt om

lika litedet inte,beaktasmåstedirektivetanalysVid att somaven
Viförfattningstext.svenskmedjämförbartEG-direktiv,andra är en

sammanjämk-bär teckenproduktmedhar här göraatt av ensomen
också avspeglarönskemål ochochintressenmotstridiganing somav

trafikområdet.pårättstraditionerolika
artik-direktinte utläsasbestämmelser kanvissaInnebörden avav

tolkningvidtillämpade metodeni Sverigeformulering. Den attlarnas
användasinteförarbeten kanbestämmelsernasstöd isökalagtextav

direktivet.beträffande
till ochbakgrundenuppfattningkanFörarbeten omengesom

Visssaknas.bestämmelseroklaratillkomstenkringdiskussionerna av
framgårpreamble. Däravdirektivetsdock attvägledning får avman

enskildadevid tolkningensärskilt beaktasbörhuvudsyftentvå av
trafiksäkerheten.ochför individerrörlighetenfriaartiklarna; den

till dentillgångvi hafttvådeHärtill kommer texteratt som -
Sannoliktföreter vissa inkongruenser.svenskaoch denengelska -
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beror det huvudsakligen på den svenska översättningatt ärtexten en
engelsk, varvid felöversättningar skett. Våra samtal medav en rena

kommissionens generaldirektorat för transportfrågor har bringat viss
klarhet, dock inte i alla avseenden.

Eftersom föreskrifterna har formen direktiv och inteettav en
förordning, vi oförhindradeär den tolkninggöra för oklaraatt av oss
bestämmelser måste rimlig och bäst förenlig medmestsom anses
svenska rättstraditioner. Vi givetvis väl medvetnaär detatt ytterstaom
tolkningsansvaret ligger hos EG-domstolen.

börDet vidare beaktas direktivet inte i alla hänseendenännu fåttatt
sin slutliga form. pågårDet kontinuerlig bl.a. förut-översyn,en som

resultera i alternativsättes utformning körkorten. Vi kommeren av
givetvis i det fortsatta utredningsarbetet hålla informeradeatt oss om
de ändringar i direktivet kan komma ske efter avlämnandetattsom av
detta delbetänkande.

2.1.3 Direktivets bestämmelser i sammandrag

Medlemsstaterna skall enligt direktivet införa nationella körkort enligt
gemenskapsmall. Körkorten skall erkännas ömsesidigt medlems-en av

Erkännande körkortet skall gälla oberoendestaterna. hur längeav av
körkortshavaren vistas i medlemsstaten. Det skall inte tillåtet attvara
inneha körkort i medlemsstat.änmer en

I vissa fall behöver körkorten inte erkännas. Ett sådant fall är när
körkortet utfärdat till någonär inte har fyllt 18 år. Ett fallannatsom

det enligt medlemsstatensär nationella bestämmelser finns grundom
för återkalla körkortet.att t.ex

En medlemsstats körkort skall enligt direktivet bytas ut mot en
medlemsstats körkort, körkortshavaren begär det. Somannan om

förutsättning för utbyte skall gälla innehavaren haratt permanent
bosättningsort i den medlemsstat utbytet ochgör körkortet ärattsom
giltigt i den har utfärdat körkortet.stat som

Körkorten skall behörighet föra fordon i vissa kategorier. Deattge
fordonskategorier får föras skall körkorten. Varje for-som anges
donskategori bokstav, i huvudsak motsvarande vadrepresenteras av en

för närvarande gäller i Sverige. direktivetI också i vilkensom anges
betydelse de olika fordonsbeteckningarna används, således definieras
vad med bil eller motorcykel.t.exsom avses

För körkortsbehörigheter skall kunna förvärvasatt successivt med
stigande kompentenskrav får medlemsstaterna utfärda särskilda körkort
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effekt,begränsade tillfordonföra ärbehörighet att mersomgersom
fordons-övrigt.gäller i Dessavadpassagerarantal änvikt eller som

underkategorier.direktivetibenämnskategorier som
förskall finnasgenerella kravockså vilka attDirektivet somanger

psykiska kravochfysiskagäller bl.a.utfärdas.få Detskallkörkortett
godkäntkrav påkörkort ochföråldersgränserkörkortshavaren,

Även utfärda körkortförförutsättningarandravissa attförarprov.
ibosättningsortsökanden haruppfyllda, permanentskall attt.exvara

utfärdar körkortet.den stat som
sinatillämpadirektivetfår enligtmedlemsstaternaenskildaDe

giltig-begränsningvåterkallande ochbl.a.bestämmelsernationella om
medlems-utfärdats iharkörkortpåkörkorthet även en annansomav

inombosättningsortsinharkörkortshavaren permanentastat, om
staten.

förvillkorkörkortskategorier,bestämmelser ut-Direktivets om
undan-huvudsakikörkortutbyteoch ärkörkort utanfärdande avav

med-regelfinns krävsde undantagtillämpa attFör somatttag. som
kom-fall krävsandraI vissakommissionen.medsamrådetlemsstaten

samtycke.missionens

berörskörkortsreglerSvenska2.1.4 avsom

direktivet

behörighetenochkörkortbestämmelserna attgrundläggandeDe om
MedKKL.1977:477,körkortslagenifinnsfordonmotordrivnaföra

ytterligaremeddelatregeringenharlagenbemyndigande istöd av
KKF.1977:722,körkortsförordningenifinnsföreskrifter. Dessa

Vägverket,meddelats ärocksåharTillämpningsföreskrifter somav
Regeringen harkörkortsfrågor.iförvaltningsmyndighetencentraladen

körkortsutländskaföreskriftermeddelabemyndigandeäven att om
förordningenmeddelats iharföreskrifterSådanalandet.giltighet i

UKF.körkort,utländskautbyteochgodkännande1981:96 avom
allt deframfördirektivetpåverkas ärkörkortsreglerDe avsom

förut-och andraförarprovkörkortsålder,förarbehörighet,avsersom
Även godkän-reglernavissakörkort.utfärdaförsättningar omatt av

aktualiserarpåverkas. Däremotkörkortutländskautbytenande och av
körkortsregler,centralavissa andraändringnågonintedirektivet av

heller vadintespärrtid ochochåterkallelsekörkortstillständ,t.ex. om
körkortsregistret.ochtrafikskolainnehållerKKF om
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Vid tillämpningen körkortsförfattningarna blir i vissa fall olikaav
definitioner fordon betydelse. Fordonsdeñnitoner finns i fleraav av
författningar bl.a. KKF, fordonskungörelsen 1972:595, FK, och
vägtrafikkungörelsen 1972:603, VTK.
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3 Körkorten

3.1 Körkortens utformning

Direktivet körkorten skall utformas enligt gemenskaps-attanger en
mall. Direktivet också vad skall på körkorten, t.exanger som anges
villkor för förarens behörighet art. 4. Medlemsstaterna skall vidta
alla åtgärder nödvändiga för förhindra körkortär för-att attsom
falskas.

Körkort enligt gemenskapsmallen skall sexsidig handling ivara en
formatet 106 222 Efter det direktivet antagits har emellertidattx mm.
önskemål framförts från flera medlemsstater införa alternativattom en
mall utformad på praktisktär och säkert kom-Inomsätt.ettsom mer
missionen pågår därför arbete med fram mall. Arbetet haratt ta en ny
fortskridit så långt slutligt förslag till gemenskapskörkortatt ett ett nytt
kan förväntas läggas fram kommissionen under våren. Något slut-av
ligt förslag har dock inte lagts fram.ännu

Genom tilläggsdirektiv 9472EG den 19 december 1994 fårett av
dessutom Sverige och Finland fortsätta utfärda körkort i nuvarandeatt
utförande fram till den 31 december 1997. Som skäl för undantaget

dessa körkort består inplastade kort ochatt attanges av annan gemen-
skapsmall under utarbetande.är

Mot denna bakgrund har vi inte böra in på fråganansett oss om
körkortens utfomming och vad skall på dem i denna etappsom anges

utredningsarbetet.av

3.2 Körkortsklasser

Behörigheten föra olika fordon enligt de i direktivet angivna kate-att
gorierna tidigare i huvudsak de behörigheternämnts,motsvarar, som

svenska körkort Direktivet föreskriver således behörig-som attger.
heterna delas in i olika kategorier, benämnda A, B, C, och D.

Bokstavsbeteckningarna i huvudsak behörighet föraatt motor-avser
cykel, personbil och lätt lastbil, lastbil respektive buss. Släp-tung
vagnsbehörighet betecknas med bokstaven E. Denna behörighet kan
kombineras med behörigheterna B, C och D.

Medlemsstaterna har enligt direktivet möjlighet ha vissaatt ytter-
ligare körkortsbehörigheter underkategorier. Dessa behörighetavser-

föra fordon begränsade till effekten,är vikten elleratt som mer passa-
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huvudkategorierna. sådan underkategorigerarantalet En skallän anges
tillpå körkortet 1 läggs grundbeteckning, A1att etta t.ex.genom en

för lätta motorcyklar och för bussar inte har flerD1 16 sitt-änsom
platser.

Beträffande underkategorierna skall rådet, fem år efter ikraftträdan-
förslag kommissionen, nationelladet direktivet, överav seav

inrättats, syfte ellerunderkategorier, kan ha i harmoniseraattsom
avskaffa dem art. 11.

följande avsnitten redovisas direktivet före-Under de vadnärmast
skriver de olika fordonskategoriema. Vidare redovisas vad somom
gäller i svensk beträffande respektive fordonskategori. Avsnittenrätt
avslutas överväganden och förslag till de författningsändringarmed

enligt vår mening bör i denna del.görassom

3.2.1 Motorcykel kategori A och A1
-

Enligt direktivet körkort i kategori A behörighetart. 3 ett attger
med eller sidvagn. Med motorcykel iföra motorcyklar utan avses-

tvåhjuligt fordon konstruerat för hastigheterdirektivet är överett som
förbränningsmotor, med slag-50 kmtim eller, det drivs med enom

motorcykel sidvagn skall be-volym överstiger 50 cm3. En medsom
sådant fordon. medlemsstat får enligthandlas på Ensätt ettsamma

efter samråd med kommissionen föreskrivadirektivet 3 punkt 4art.
hastighet 50 kmtim. lägre hastighetenlägre konstruktiv Denänom

fall på körkortet.skall i så anges
till motorcykel.Motorcykelbehörigheten får begränsas lättatt avse

fall skall behörigheten hänföras till underkategori A1I sådant
Behörigheten därvid föra lätta3 punkt 2. A1art. rätt att motor-ger

slagvolym inte överstiger 125 cm3 och effektcyklar med som enen
kW.inte överstiger 11som

föraA-körkort behörighet motorcykel 1 §Ett svenskt attger
svenska regler dels motorfor-Med motorcykel enligtKKL. ettavses

eller medar, med eller sidvagn, delsdon med tvâ hjul utan ett motor-
eller medar med tjänstevikt för motorcyklarfordon med hjultre omen

högst 400 kg 4 § KKF.
i in i lätta respektive motorcyklar.Motorcyklar delas Sverige tunga

motorcyklar med slagvolym inteTill lätta motorcyklar räknas en som
överstiger 125 cm3. Om slagvolymen detär större är motor-tungen

Motorcykelns motoreffekt saknar därvid betydelse.cykel.
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Ett svenskt A-körkort begränsat till lättaär motorcyklar förar-om
har avlagts på lätt motorcykel 34 § KKF. Om körkorts-provet en a

havaren under 18 år A-körkortär alltid begränsatär tillett att avse
lätta motorcyklar 2 § KKL.

Som motorcykel räknas inte moped. Moped definieras för närvar-
ande i Sverige på motsvarande motorcykelsätt den fårsom en men
inte konstruerad för hastigheter 30 kmtim och inte helleröver havara

tjänstevikt 400 kg eller Slagvolymöver överstiger 50 cm3.en en som
Vägverket har på regeringens uppdrag K942246RS fråganutrett
bl.a. högsta konstruktiva hastighet för mopeder. Verket har därvidom

föreslagit bl.a. maximihastigheten för mopeder fortsättningeni böratt
45 kmtim.vara

överväganden förslagoch

Ett svenskt körkort med A-behörighet körkortshavaren förarätt attger
sådana motorcyklar i direktivet. Enligt direktivet skall ettsom avses
A-körkort emellertid inte föra motorcyklar harrätt hjulatt trege som
eller medar. I direktivet hänförs behörigheten föra vad däratt som
kallas motordrivna och fyrhjulingar till behörigheten B eller tilltre-

.underkategori Bl
Direktivet emellertidmedger undantag från denna huvudregel på

sådant A- eller Al-körkort får behörighetsätt inom med-att attge
lemsstatens territorium föra motordrivna och fyrhjulingar art. 5tre-
punkt 3 alltsåa. Detta Sverige möjlighet behålla sin nuvarandeattger
A-behörighet. Att direktivet inte något medarnämner kan inteom
hindra svensk A-behörighet omfattar motorcyklar på medar. Här-att

kan ocksåutöver den svenskanämnas B-behörighetenäven rättatt ger
föra motorcyklar med hjul eller medar Övergångsbestämmelser-att tre
till KKF. Skillnaden mellan direktivets bestämmelser och dena sven-

ska reglerna behöver inte föranleda några författningsändringar.
En särskild behörighet för lätt motorcykel skall enligt direktivet

begränsad till både slagvolymen och motoreffekten. Den svenskavara
A-behörigheten för lätt motorcykel avviker således från direktivet.

direktivets engelska behörigheten Bl motor powerd tricycles andtext anges avse
quadricycles. Motsvarande svenska motordrivna och fyrhjuligatext tre-anger
cyklar Definitionen fyrhjulingaroch i 3 punkt 3 visar dock i såväl dentre- art.av
engelska den svenska det inte fråga cyklar fordonär itexten att utansom om om
kategori B.



70 Körkorten SOU 1995:48

också till motoreffektenhärav bör begränsningMed anledning en
beträffande lätta motorcyklar. Begränsningen kan antingeninföras

endast behörigheten föra lättinföras i och2 § KKL att motor-avse
för lätt respektive motorcykeldefinitionencykel eller tungattgenom

motoreffekten.m.fl. författningar ändras till§i 4 KKF ävenatt avse
och § definitioner lätta respek-2 § VTK 3 FKI 4 § KKF, anges av

be-motorcyklar. naturligt begränsningenDettive atttunga avsynes
lättmotoreffekten sker definitionen förtillhörigheten att re-genom

författningar. Förslaget med-motorcykel ändras i dessaspektive tung
motorcykelkommer definieraslätt motorcykelför attatt som enen

slagvolym högst cm3 och inte heller harhar 125motor enavvars en
fall kommer motorcykeln be-motoreffekt kW. Ihögre 11än attannat

motorcykel.handlas tungsom
giltigheten A-körkort till lättEnligt svenska regler begränsas ettav

körkortet eller i särskilddetta påmotorcykel att engenom anges
Med hänsyn till medlemsstaternavillkorshandling 32 § KKF. att

enhetliga körkortskategorier bör kör-skall införaenligt direktivet ett
beteckningenför lätt motorcykel i ställetgäller endastkort gessom

A1.
och motorcyklar hargränsdragningen mellan mopederVad gäller

för mopeder.förslag bl.a. högsta hastighetVägverket utarbetat ett om
skall tillåta mopeder fårkorthet SverigeFörslaget innebär i att att vara
krntim, mopederna delas inför hastigheter till 45konstruerade attupp

mopedkort skall för få köra desärskilda krävasi tvâ klasser och attatt
enligt vad vi erfarit, direktivetsmopederna. Vidare kommer,snabbare

motorcyklar sänkas från 50 kmtim tillhastighet förangivna lägsta att
bestämmelserna körkort till EG:sförkmtim. Detta45 att omanpassa

genomförs kommerbestämmelser. Om ändringarnafordonstekniska
direktivets bestämmelser och de Väg-skillnader mellaninte några av

gränsdrag-reglerna finnas vad gällerverket föreslagna svenska att
motorcykel.mellan moped ochningen

samrådgenomförs skall Sverige efterVägverkets förslag inteOm
avvikande lägre hastighet på 30 kmtimkommissionen sinmed ange

motorcyklar på körkortet.för
utredningsarbetet det inte nödvändigtdennaI är att taetapp av

mopeder och mopedkort. Viställning till frågorna definitionen avom
sammanhängande frågor i vårttill denna och därmedåterkommer

slutbetänkande.
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3.2.2 Personbil kategori Bm.m. -

Enligt direktivet körkort i kategori bilarzbehörighetB föraett attger
med totalvikt inte överstiger 3 500 kg och inte har fler änen som som
åtta sittplatser förarsätet. sådantEtt fordonutöver får också föras med

tillkopplad släpvagn tillåtna totalvikt inte överstiger 750 kg.en vars
Kategorin behörighet föraäven kombinationer bil iattger av en

kategori B och släpvagn, kombinationens tillåtna totalvikt inteen om
överstiger 3 500 kg och släpvagnens totalvikt inte överstiger drag-
fordonets tjänstevikt.

Med bil enligt direktivet varje motordrivet fordon inte äravses som
motorcykel och normalt för ellerär godstransportavsettsom person-
på eller för dra fordon förväg sådant ändamål Definitionenatt väg.
innefattar trådbussar inte jordbruks- och skogstraktorer.men

Ett svenskt B-körkort behörighet föra personbil, lätt lastbilattger
och till sådant fordon kopplat lätt släpfordon,ett ochterrängvagn
motorredskap klass l l § KKL.

Med personbil bil inrättad huvudsakligenär för be-avses en som
fordran dock högst förare och åttaav personer, passagerare.

Lätt lastbil lastbil medär totalvikt inte överstigeren en som
3 500 kg.

Lätt släpfordon dels släpfordonär med totalvikt högstett en av
750 kg, dels släpfordon med totalvikt kg,750 släp-överett en om
fordonets totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och kom-
binationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Med terrängmotorfordonterrängvagn med tjänstevikt överavses en
400 kg.

Motorredskap klass I motordrivet fordonär inrättatärett som
huvudsakligen arbetsredskap eller för kortare förflyttningarettsom av
gods och konstruerat för högstaär hastighet överstigersom en som
30 kmtim.

Enligt direktivet kan B-behörigheten kombineras med E-behörighet.
En sådan behörighetskombination föra fordonskombination-rätt attger

består dragfordon i kategori B och släpvagn,etter som av en om
kombinationen inte inom kategori B.ryms

ZDet bör påpekas det i direktivets engelska förekommerinte någotatt uttrycktext som
svenskanspersonbil, lastbil eller buss. Dessaslags fordonmotsvarar betecknassom

vehicle, vilket i huvudsak den svenskadefinitionenmotor för bil. Med bil imotsvarar
detta sammanhang såledespersonbil, lastbil och buss.avses



1995:48SOU72 Körkorten

dra släpfordon,BE-behörighetensvenska rättDen oavsettattger
får förasantal släpfordonBestämmelser vilketvikt.antal och somom

i § VTK.Sverige finns llli

överväganden och förslag

i direk-fordonföra debehörighetB-körkortSvenskt att avsessomger
intebehörighetendock den svenskapersonbilBeträffandetivet. är

med direk-nå överensstämmelsetotalvikt. Förbilensbegränsad till att
personbilar,tillbegränsasB-behörighetenbör därförtivet att avse vars

ändring iföranleder 1 §kg, vilketöverstiger 3 500totalvikt inte en
KKL.

personbilar mednärvarande 58Vägverket föruppgift frånEnligt är
det frågaregistrerade i Sverige. Främstkg är3 500totalvikt överen

B-behörighetenbegränsninghusbilar. Enoch vissaambulanser avom
föramöjlighetenbetydelse förringahasåledeskommer attatt en

personbilar.
personbilar,börpå dettabegränsasB-behörigheten sättOm vars

körkorts-föraren harfå föras endast500 kg,överstiger 3totalvikt om
därför i §innebörd bör lmed dennatillägg görasC. Ettbehörigheten

KKL.
till-B-behörighet kanomfattandenågotSverigesBeträffande mer

sådanapå varförnormalt intekörs vägläggas terrängvagnar vagnaratt
föraBehörighetenenligt EG-direktivet.till bilhänförainte attär att

körkortskategorierdirektivetsomfattas då intesådana fordon utanav
be-föreskrivamedlemsstatenenskildapå dendet ankommer att om

motorredskap.gällerfordon. Detsammaför sådanahörighetskrav
krävaför Sverige B-något hinderintesåledesDirektivet utgör att

motorfordon.dessa slagfå förakörkort för att av
Sverigegäller ienligt l § UKFutländskt körkortEftersom ett

omfattardirektivet inteB-körkort enligtochinnehållenligt sitt ett
innehavarenifrågasättaskan detmotorredskap,ochterrängvagnar om

Någoni Sverige.fordon det slagetfår förakörkortsådantett avav
B-körkortföreligga. Ettkan inteförbjuda dettaanledning att anses

B-körkort.svensktbehörighetdirektivet börenligt ettsomsammage
nödvändig.vi intehärav bedömersärskild regleringNågon vara

kom-dennabeträffande kategori B EdirektivetI +sägs att avser
endastläsasbör intesläpvagn. Dettamedbinationer att ensomen

fått stödbedömning, vi dessutomvårEnligttillåten.släpvagn är som
förgeneraldirektoratkommissionensmedför vid samtalen transport-
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frågor, det här i förstaär hand fråga vilka fordonskombinationerom
huvud fåröver föras inom EU. Dettaget vägar såledesärsom en

fråga inte bör avgöras begränsning körkortsbehörig-som genom en av
heterna. Vi därför direktivet inte hindrar svensktatt BE-anser att ett
körkort behörighet till dragfordonet kopplaatt släp-änger ettmer
fordon.

3.2.3 Tung lastbil kategori C-

Direktivets kategori C behörighet föra bilar med tillåtenattger en
totalvikt 3 500 kgöver med undantag för sådana fordon isom avses
kategori buss.D släpvagnEn med tillåten totalvikt inte över-som
stiger 750 kg får kopplas till sådant fordon.ett

I Sverige C körkort behörighet föra lastbil, alltsåatt tungger en-
lastbil med totalvikt 3 500 kg. Ett lättöver släpfordon får kopplasen
till fordonet, vilket innebär släpfordonets totalvikt inte fåratt överstiga
750 kg.

C-behörigheten enligt direktivet kan kombineras med släpvagnsbe-
hörigheten E. En sådan kombination behörighet föra fordons-attger
kombinationer består dragfordon i kategori C och släp-ettsom av en

med tillåten totalvikt överstiger 750 kg.vagn en som
Ett svenskt CE-körkort behörigheten föra lastbil medatt tungavser

släpfordon, vikt och antal.oavsett

överväganden och förslag

Behörigheten enligt direktivets C-körkort inte begränsad tillär lastbilar
kan sådanaäven bilar i Sverigeutan personbil.är Att denavse som

svenska C-behörigheten bör utvidgas till ävenatt tungaavse person-
bilar har nämnts ovan.

CE-behörigheten bör på de skäl vi anfört beträffandesom person-
bilar till dragfordoneträtt koppla släpfordon.att änge ettmer

3.2.4 Buss kategori D-

Denna körkortskategori enligt direktivet behörighet föra bilarattger
avsedda för och förarsätet har flerpersontransporter utöver änsom
åtta sittplatser. Till fordonet får kopplas släpvagn med tillåtenen en
totalvikt inte överstiger 750 kg.som
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behörighet föra buss, vilketi klass DSvenskt körkort äratt enger
befordran fler åttainrättad förbil än utöverär av personersom

inrättad för ändamål.bilen dessutomföraren, äräven annatom
kombineras med släpvagnsbe-körkortskategori D kanDirektivets

dragfor-kombination behörighet förasådanhörigheten EnE. attger
släpvagn med tillåten totalviktkategori ochdon i D över-somen en

stiger 750 kg.
föra med släp,behörighet busssvenskt DE-körkortEtt attger

vikt.antal ochoavsett

överväganden förslagoch

skillnadenvarandra med denmedD-behörigheterna överensstämmer
tillbehörighet kopplaD-behörigheten inteden svenska ettattatt ger

inte kör-utfärdas i Sverige enligt § KKFEmellertid 7släpfordon.lätt
kombineras alltidD-behörighetenD-behörighet,kort med enbart utan

förar-erhålla D-behörighet måste såledesmed E-behörighet. För att
föreskrif-inte gällandeavläggas. Emellertid kräverför släpvagnprov
vid kör-släpfordon tillkopplat bussen1991:40TSVFS ärattter

provet.
utfärdabemyndigandeenligt 99 § KKFVägverket har närmareatt

ingår då inte i utredningsuppdragetförarprov.föreskrifter Det attom
för vissskall föras vid körprovvilka fordonutreda frågan somom

körkortsbehörighet.
införasreglerna till direktivet börde svenskaFör att enanpassa
till bussenD-behörighet berättigarinnehamöjlighet attseparatatt som

införsföreslår sådan bestämmelsesläpfordon. Vikoppla lätt attett en
körkortsklasser§följd härav bör 7 KKFi § KKL. Som1 även om

ändras.
tillkopplat släp-behörigheten föra buss medgällerVad tungtatt

med vad direktivet före-de svenska reglernafordon överensstämmer
får drasskillnaden mellan antalet släpvagnarBeträffandeskriver. som

anförts under avsnittet 3.2.2.till vadhänvisas som
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Övriga3.2.5 fordon

Utöver de fordonskategorier behandlas i föregående avsnitt tillåtersom
direktivet, inledningsvis,nämts särskilda körkort utfärdasatt ävensom
för andra fordonskategorier, s.k. underkategorier.

Dessa underkategorier följandeår art. 3 punkt.2.

A1 lätta motorcyklar med slagvolym inte överstigeren som-
125 cm3 och effekt inte överstiger kw.11en som

Bl motordrivna och fyrhjulingar.tre--

C1 bilar med tillåten totalvikt 3 500 kgöver inte övermen-
7 500 kg, med undantag för kategori D-fordon. Till bilen
får kopplas släpvagn med tillåten totalvikt högsten en av
750 kg.

Cl E Cl-fordon med släpvagn+ överstiger tillåten total-en som-
vikt kg750 kombinationens tillåtna totalvikt inte över-om
stiger 12 000 kg och släpvagnens tillåtna totalvikt inte över-
stiger dragfordonets tjänstevikt.

D1 bilar för förarsätetpersontransporter utöver har flersom-
åtta sittplatserän inte fler 16. En släpvagnänmen vars

totalvikt inte överstiger 750 kg får tillkopplas.

D1 E Dl-fordon med släpvagn+ med tillåten totalvikt överen en-
750 kg under förutsättning under C1 E och+som anges att
släpvagnen inte används för persontransport.

Överväganden

frågorDe uppkommer med underkategorierna i första handrörsom
möjligheterna byta sådana körkort svenskaatt körkort.ut mot

Respektive medlemsstat får enligt direktivet själv bestämma denom
vill införa underkategorierna. Någon förpliktelse enligt direktivet för
Sveriges del införa ytterligare underkategorier endast föratt möjatt
liggöra utbyte sådana körkort torde då inte heller finnas.ett Någotav

skäl till A1 införautöver direktivetsannat underkategorieratt i
Sverige kan inte föreligga.anses
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i Sverigeförekommerunderkategorier Alandra änintesåledesOm
underkategorikörkortutländsktutbytekan ett avser en annansomav

inte ske.A1än
behörighetsärskildkrävamedlemsstathindrar inteDirektivet atten

bestämrnel-direktivetsomfattasinteföra fordonför rätten att avsom
intedirektivetsaktraktorkort. En ärsvensk delför attannant.ex.ser;

skall erkännasbehörighetsbevisnationelltsådantföreskriver avatt ett
medlemsstater.övriga

beslutamedlemsstaternasamtycke får attkommissionensMed om
och fordonskatego-körkortsbehörigheterbestämmelserdirektivets om

motordrivnasärskildavissapåskall tillämpasinte3 typerrier art. av
punkt 6.3handikappade art.förspecialfordonfordon, t.ex.

specialfordonkörkortsbestämmelser försärskildasaknarSverige
specialutrustning förkräverfordonethandikappade. Om attför t.ex.

föreskriva dettalänsstyrelsenskallhandikapp,tekniskt kompensera ett
ankom-KKF. Detförsta stycket12 §enligtför körkortetvillkorsom

för sökanden.lämpligtfordonetbedöma ärVägverket att ommer
förordningbehålla dennaSverigehindrar inteDirektivet att spe-

del.i dennaförfattningsändringarförslår ingaVicialutrustade fordon.
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körkort

Direktivet flera olika förutsättningar för körkort skall fåattanger
utfärdas, körkortshavaren skall ha uppnått viss ålder ellert.ex att att
körkortsbehörigheterna endast får i viss ordning. Förutsätt-ges en
ningarna för utfärda körkort angår vidare medicinska krav och kravatt
på förarprov krav körkortshavarens bosättning.samt

bilagorI till direktivet specifikt bl.a. vilken medicinsk ut-anges
redning minst skall föreligga vid utfärdande körkort, vilkasom av
medicinska förhållanden skall hinder för körkort och vadutgörasom

skall ingå i förarprov för de olika körkortsbehörigheterna.som
Huvudparten bilagornas innehåll sådana frågor det enligtrörav som
bemyndigande i KKF ankommer på myndighet meddela föreskrifteratt
om.

Vi i de följande avsnitten de förutsättningarnärmast förtar attupp
utfärda eller förnya körkort direktivet I huvudsak redogörssom anger.
endast för sådana föreskrifter i direktivet har sin motsvarighet isom
KKL och bestämmelserKKF. De i direktivet föreskrifterrörsom som
har eller kan meddelas myndighet ingår inte i utredningsuppdragetav

analysera.att

Åldersgränser4.1 för körkort

utfärdandeFör körkort skall enligt direktivet art. 6 följande ål-av
dersgränser gälla i fråga huvudkategorierna och underkategori A1:om

18 år för kategori A. För behörighet föra motorcyklar medatt-
högre effekt 25 kW eller effektviktförhållandeän som
överstiger 0,16 kWkg även motorcyklar med sidvagn
krävs dock minst två års erfarenhet förare motor-som av
cyklar med lägre prestanda innehavare körkort försom av
kategori A. Detta krav erfarenhet får åsidosättas om
sökanden har fyllt 21 år och godkänns i särskilt körprov.ett

för kategori ochB B E+-
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för kategori C, C inskränkning i bestämmelser-+ utan-
förande sådana fordon i rådets förordning EEGna om av

382085 den 20 december 1985 harmoniseringavnr om av
vägtransportensocial lagstiftningviss om

16 år för underkategori A1.-

år för kategori och inskränkning i bestäm-21 D D E,+ utan-
i förordning.melserna nämndovan

tillåter punkt vissa frånDirektivet art. 6 2 avvikelser nänm-ovan
för förda åldersgränser körkort. Avvikelserna innebär körkort for-att

donskategorierna och E får utfärdas till den har fylltA, B B + som
år. Undantag får dock inte från kravet körkortshavaren17 göras att

skall âr för tvâ års erfarenhet fâ föra motorcykel med21 att utanvara
effekten.den högre

åldersgränser för återfinnsDe svenska bestämmelserna körkortom
sökanden skall vid tidpunkteni 12 § KKL. Där för utläm-attanges

uppnått åldernande körkort ha en av:av

år för16 A
för18 är B

19 år för C
20 år för D
19 år för E

behörigheten gäller enligt 2 § lö-årsgränsen endast förFör A KKL
motorcykel medan det för motorcykel krävs körkorts-lätt tung att

18 år. Enligt 34 § KKF kan behörigheten för lätthavaren är motor-a
cykel utvidgas till motorcykel endast körkortshavarentung om av-

med motorcykel och således inte enbartlägger körprov atttung genom
blir år.körkortshavaren 18

Några bestämmelser körkortshavaren skall ha uppnåttattom en
få föra motorcyklar med viss motoreffekt finns inte iviss ålder för att

Sverige.

l fastställer föreskrifter minimiâlder hos förare i gods- ellerFörordningen bl.a. om
till yrkesutbildning.persontrafik, bl.a. med hänsyn vissa krav



l

i Förutsättningar för erhålla körkort 79SOU 1995 .-48 att

överväganden förslagoch

bestämmelser enligt direktivetHär handlar det skall gälla påom som
i medlemsstaterna. De svenska åldersgränserna för körkortsättsamma

därför ändras till de direktivetbör som anger.
innebär åldersgränsen för behörigheten förDetta motorcyklaratt

höjas år. behörighetsbegränsning måste därtill införasbör till 18 En i
för motorcyklar effekt1 § KKL med 25 kW eller effektöver etten

kWkg.viktförhållande 0,16 En sådan bestämmelse innebäröver att
behörighet föra dessa motorcyklar kan erhållas antingen då kör-att

innehaft A-behörighet under minst två år ellerkortshavaren då han
godkänts i särskilt körprov, han får avlägga först han harnärett som
fyllt 21 år.

särskild dokumentation styrker tidigare erfarenhetNågon som som
motorcyklar med lägre effekt enligt direktivet.förare krävs inteav

får tillräckligt körkort med A-behörighet innehafts iDet attanses vara
två år. bl.a. vid trañkkontroller kunna vilken behörig-För avgöraatt

A-körkort innehavaren föreskriver direktivet bilagahet 1ett ger
punkt körkortet skall innehålla uppgift bl.a. datum för2 att ut-om
färdande körkortet för kategorin. sådan uppgift finns inteEn påav

Sverige redan för datumuppgiftersvenska körkort. Om in .närnu om
behörighet erhållits körkorten förändrashar till viss delen

körkortsmodell. vinuvarande Som under avsnitt 3.1 harnämnt
Sverige möjlighet fram till den 31 december 1997 fortsättaatt att
utfärda körkort i överensstämmelse med nuvarande modell. uppgiftEn

har erhållits bör därför föraskörkortsbehörighet in pånärom en
körkortet först den gemenskapsmallen,i och med underäratt nya som
utarbetande, i bruk.tas

Åldersgränsen för D-behörighet bör höjas till år.21
lastbil och för släpfordon behörigheten börFör Etung tunga

åldersgränsen sänkas till 18 år.
Vi föreslår således åldersgränserna för körkort enlighetändras iatt

härmed.
förI och med åldersgränserna utlämnande körkort ändras böratt av

åldersgränserna beträffandei 73 § KKF övningskörning också i viss
Åldersgränserna förmån övningskörning behöver dock inteöver.ses

ändras med anledning direktivets bestämmelser skall införlivasattav
med svensk vissa justeringar kommer det rimligasmärrerätt utanmen
sambandet mellan körkortsålder och övningskörning saknas.att

föreslår därför åldersgränsen för övningskörning bussVi medatt
Beträffandehöjs från 19 år till 20 år. motorcykel bör undantaget i
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begränsas till motorcykel inte73 § andra stycket KKF att avse som
effektviktförhållandestarkare 25 kW eller högrehar änmotor etten

årnuvarande åldersgränsen 16 för sådana0,16 kWkg. Denän
alltför låg med hänsyn till behörighet föra dessamotorcyklar är att att

års ålder.tidigast kan erhållas vid 20motorcyklar
undantagtill från åldersgränserna för körkortmöjligheterDe som

bedömer vi intresse för Sveriges vidkom-direktivet utanvaraanger
mande.

Medicinska krav4.2

utfärdas till sökandedirektivet endastKörkort får enligt art. 7 en
direktivets bilagamedicinska krav fastställs iuppfyller de somsom

minimikrav fråga fysisk och psykisk lämp-bilagan de iI omanges
därvidföra motordrivna fordon. Förarna delaslighet krävs för attsom

kategori och Edels förare fordon i A, B Bin i två +grupper, av
förare fordon iunderkategorierna och 1, delsAl Bl gruppsamt av

lastbilalltså fordon såsom buss,övriga kategorierna,de tungtyngre
grupp 2.o.s.v.

kategori använder sitt körkort ifordon i BFör förare yr-somav
enligtambulanser får detverksamhet taxibilar, o.s.v.kesmässig

dei nationell lagstiftning föreskrivasbil. punkt 1.3direktivet 3 att
lämplighet gäller förfysisk och psykiskskall uppfylla de krav som

förare i 2.grupp
hörsel, vissaangår i detta sammanhang ochLämplighetskraven syn

kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar,hjärt-sjukdomar diabetes,
Särskilda kravrörelsehinder.sjukdomar, njursjukdomarmentala samt

får körkort inteformer missbruk;också gälla vid olikaskall t.exav
eller förför förare beroende alkoholeller förnyasutfärdas ärsom av

missbrukar psykofarmaka.regelbundetden som
genomgåenligt direktivet skyldigatillhör 1Förare är attsom grupp

formalitet-med de obligatoriskaläkarundersökning, det i sambandom
avläggas för erhålla körkortde skalleller under attsomprovererna

flera de medicinska problemde har ellerframkommer att somaven
nämnts ovan.

läkarundersökning innantillhör 2 skall genomgåFörare gruppsom
genomgå sådanaDärefter skall deförsta gången.körkort utfärdas

lagstiftningföreskrivs i nationellundersökningarregelbundna som
punkt 4.bil. 3
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Vad gäller synförmågan skall alla ansöker körkortsom om genom-
gå lämplig synundersökning. Därvid gäller skärpta synkrav fören
förare tillhör 2.som grupp

Medlemsstaterna får enligt direktivet fastställa krav försträngare
utfärdande eller förnyande körkort för förare i 2 deänav grupp som

i bilagan. Medlemsstaterna får vidare med kommissionensanges sam-
tycke frångå bestämmelserna i bilagan detta förenligt med läkar-ärom
vetenskapens utveckling principer fastställsoch de i bilagan.som

I Sverige gäller enligt 7 § körkortstillstånd endastKKL fåratt
länmas till den med hänsyn till sina personliga och medicinskasom
förhållanden kan lämplig förare körkortspliktigt fordon.anses som av

Vid prövningen de personliga förhållandena skall särskilt be-av
aktas känd för levnadssättsökanden nyktert och det kanärom om

han såsom förare körkortspliktigt fordon kommerantagas, att attav
respektera trañkreglerna och visa hänsyn, omdöme och i trafi-ansvar
ken.

de medicinska förhållandenaVid prövningen skall beaktas attav
sökanden har tillfredsställande trañksyn med eller glasögon ellerutan
linser och tillräcklig hörselförmåga med eller hörapparat förutan att
föra fordon det slag ansökan och sökanden i övrigtävenattav avser
uppfyller medicinska krav bör ställas med hänsyn till trafik-de som
säkerheten.

ansöker körkortstillstånd skall enligt § bifogaDen 11 KKFsom om
och undertecknad hälsodeklaration och intygheder samvete etten

synprövning. ansökan körkort med behörigheten ellerAvser Cettom
eller med taxibehörighet skall i stället läkarintyg länmas in.D ett

myndighetRegeringen eller den regeringen bestämmer med-som
föreskrifter i de avseendendelar enligt 32 § KKL ytterligare som

fråni KKL och föreskrifter undantag lagen.anges om
Enligt 95 KKF det på Vägverket efter samråd med§ ankommer

socialstyrelsen besluta ytterligare föreskrifter, bl.a. medi-att omom
cinska för körkort eller traktorkort. Sådana före-krav innehav av
skrifter har meddelats i SOSFS 1984:31 och i TSVFS 1991:29.

körkortstillstånd skall länsstyrelsen föreskrivaVid meddelande av
föranleds medicinska skälvillkor för körkortet 8 § KKL, 12 §som av

villkor bl.a. skyldighet in läkar-KKF. Ett sådant kan attavse en ge
mellanrum.intyg med vissa

Sedan har lämnats skall länsstyrelsen skyndsamtkörkort utett
körkortshavare, det bl.a. finnsutreda frågan lämpligheten som omom

uppfyller de medicinska förut-anledning körkortshavaren inteanta att
få körkort. Länsstyrelsen kan därvidsättningar gäller för attsom
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föreskriva villkor tidigare inte har meddelats eller också ändraom som
eller upphäva föreskrivna villkor 33 och 34 §§ KKF.

Läkare skall enligt §17 KKL anmäla till länsstyrelsen hana om
vid undersökning körkortshavare timer körkortshavarenattav en av
medicinska skäl uppenbart olämpligär inneha körkort. någonInnanatt
anmälan skall läkaren underrättagörs körkortshavaren. Om det finns
anledning körkortshavaren kommer följa läkarensatt anta att att an-
visning avstå från föra körkortspliktigt fordon, behöver någonatt att
anmälan till länsstyrelsen inte göras.

Några bestämmelser kräver körkortshavare genomgårattsom
regelbundna läkarundersökningar finns inte i Sverige i dag, inteom
detta i det enskilda fallet villkor för körkortet.utgör ett

överväganden och förslag

Bestämmelserna i direktivets bilaga 3 punkt 4 enligt sin ordalydel-ger
vid handen medlemsstaterna själva får regelbundnaavgöraattse om

läkarundersökningar skall obligatoriska. Uttrycket som före-vara
skrivs i nationell lagstiftning bilagansi svenska överensstämmertext
med uttrycket i den engelska as be prescribed by nationaltexten may
legislation. Vid våra samtal med kommissionens generaldirektorat för
transportfrågor framhölls emellertid den franskaatt texten, som upp-

originaltexten, innehåller uttrycket qui préscritsserontgavs vara par
législation nationale, och bestämmelsen därför obligatorisk.äratt
Frågan C- och D-behörighet skall gälla under obegränsad tidom

krav på regelbundna kontroller körkortshavaren för hanutan attav
skall få behålla behörigheten har vid flera olika tillfällen.övervägts
Kommittén Körkort 2000 frågan i samband med dentog upp samman-
hängande frågan äldre bilförare SOU 1991:39 171-175. Detom s.
hänvisades till de åtgärder hade förts fram i tidigare diskussionersom
bl.a. obligatoriska medicinska Trafiksäkerhetseffekten såda-tester. av

åtgärder ansågs saknas eller mycket liten. De kunde i relationna vara
till kostnaderna mindre motiveras,ännu särskilt i fall då resurser
måste från resursknappa områden, sjukvårdspersonal förtas t.ex.
medicinska Några åtgärder detta slag har inte heller kommittester. av
till stånd.

det inteAtt angeläget införa krav på regelbundna läkar-ansetts att
undersökningar innehavare körkort med C- och D-behörighetav av
torde bl.a. bero på bestämmelserna i 17 § KKL och 33 § KKF.a

bestämmelserDessa bör trañksäkerhetssynpunkt kunna utgöraur anses
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olämpliga körkortsinnehavaregaranti för uppenbarttillräcklig atten
buss. finns ingetföra lastbil eller Dettillåts fortsättainte tungatt som

orsakat fler trafik-sådana fordon skulle hasvenska föraresäger att av
trañkrisk förare i länder harolyckor eller änutgöra större somen

läkarundersökningar.på regelbundnakrav
regelbundnainnehålla absolut kravdirektivet skallOm ettanses

införasemellertid bestämmelse härommåsteläkarundersökningar, en
del kan trañksäkerhetsef-för svenskvadi KKL, oavsett anse omman
innebörden punkt 4 i bilaga 3uppfattningfekten härav. Den avom

tyder detgeneraldirektoratets sidaframförts till från ärattosssom
utgå ifrånkrav. Vi därför börasådant absolutfråga ett anser ossom

tolkninggeneraldirektoratetsVi vill dock betonaså fallet.är attatt
enbart den tolk-det inte med stödhandläggarnivå ochgjorts på att av

bestämmelseverkligen frågaför givet detningen kan äratttas om en
den fråganVadinföras i Sverige.måste avgör ärytterstsomsom

EG-dokumenttolkningsföreträde,skallvilken när äretttext gessom
sinsemellanspråk ochEG officiellaavfattat på olika inom ärtexterna

föregripaböra detpunkten har vi intemotstridiga. På den ansett oss
enligt direktivets artikel 12skall skemed kommissionensamråd som

punkt
samrådetförutsättning det vidutgångspunkt och underMed vår att

bestämmelsemåste införastår klart Sverigemed kommissionen att en
förareläkarundersökningar ifrågavaranderegelbundna upp-avom

börlagtekniska lösningenhur den lämpligastefrågankommer ut.se
första undersök-andamed direktivetsförenligtMest attvara ensynes

erhölls och därefterdet behörighetenviss tid efterning skall ske att
till tio år,Om periodiciteten bestämsregelbundna intervaller.med

till den enskil-trañksäkerhetssynpunkt med hänsynvilket såväl somur
villkor vidkunna föreskrivasrimligt, skulle detkande somanses

skulle då intas be-körkortstillstånd. I 8 § KKLmeddelandet enav
körkort vad behörigheten C,villkor för istämmelse att avsersomom

körkortshavaren, han villföreskrivasskallCE, D eller DE att om
utfárdande och där-tio år från körkortetsbehörigheten, inombehålla

genomgåföljande tioårsperiod skallvarjeefter före utgången enav
fjärde nuvarandei §i sådant syfte 7läkarundersökning som anges

tredje stycket.
medföraemellertid tioårsintervalleravsnitt 6 skulleframgårSom av

och det allmärma. Ett alter-både den enskildekostnader föravsevärda
kostnader skulle inteväsentligt mindremedförnativ attvarasom

uppnått ålder dåkörkortshavarenläkarundersökning förränkräva en
körkortsinnehavför fortsattmedicinska kraven ärkontroll deen av
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uppfyllda sig angelägen i åldrar. Den förstaän läkarun-ter mer yngre
dersökningen skulle då kunna körkortshavarengöras fyllt 70 årnär
och därefter femte år. Något hinder sådan lösningt.ex vart mot en
torde inte föreligga, eftersom direktivet inte den förstanäranger
läkarundersökningen skall ske efter körkortets utfärdande. Inte heller

vilkamed intervaller undersökningarna skall ske.anges
Med de oklarheter föreligger beträffande innebörden direk-som av

tivets bilaga 3 punkt vi4 inte för närvarande böraanser oss avge
något konkret förslag i vad gäller regelbundna läkarundersök-mer
ningar. Vi återkomma till frågan i det fortsatta utrednings-attavser
arbetet.

Direktivets krav på synundersökning i samtliga fall skall haatt
genomgåtts inför ansökan körkort och läkarundersökning dess-attom

skall ha genomgåtts ansökan de högre behörigheterna,utom om avser
har redan sin motsvarighet i KKF. behörighetenFör TAXI,nu som

behörighet i yrkesmässig trafik för personbefordran föraattavser
personbil, lätt lastbil eller tillämpas i Sverigeterrängvagn, de regler

i detta sammanhang gäller för lastbil och buss, vilket såledestungsom
tillåtet enligt direktivet.är
Bestämmelserna i KKL och KKF de medicinska kraven i övrigtom

för körkort allmänt hållna ochär enligt sitt innehåll minstmotsvarar
de krav direktivet i detta sammanhang kräver. skillnaderDesom som
kan finnas i fall inte sådana frågor regleras i KKL ellervartavser som

föreskrifterKKF i meddelade myndighet det inte ingår iutan av som
vårt uppdrag analysera.att

4.3 Kunskapskrav

För körkort skall fâ utfärdas kräver direktivet sökanden haratt att
godkänts i körprov och kunskapsprov art. 7. I bilaga till2ett ett
direktivet de kunskaper, den förmåga och det beteendeanges som

förkrävs föra motordrivna fordon. Kunskapskraven omfattar bl.a.att
kunskaper fordonet, trafikregler och trafiksäkerhet. Kravenom
förarens förmåga hans förmåga hantera fordonet i olikaattavser
situationer. Kraven på hans beteende främst vad han skallrör iaktta
vid förande fordonet i trafiken, bl.a. krävs det han skall visaattav
tillbörlig hänsyn till andra och efterleva trañkbestämmelser. Vissa
särskilda krav vidare för de olika fordonskategoriema.anges

Villkoren för kunskaps- och körproven redovisas i bilagannoggrant
och bl.a vilka fordon förasskall vid körprovet, vilkaavser som man-
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och hurlängd på körprovetdet, minstautföras medskallövrer som
bedömas.förarprovet skall

endast gäller förfysiskt handikapptill följdkörkortetOm ettav
skall enligtsärskilt anpassade fordonförfordon ellervissa typer av

fordon.i sådantavläggaspunkt körprovdirektivet 4 2art. ett
får god-sökande till körkortenligt 13 § KKLSverige gällerI att

de avseendenendast han ikörkort lämnaskännas och ut somom
från trañksäkerhetssyn-bör ställasde krav§ uppfylleri 14 somanges

direktivet.enligtallt väsentligt kravenikravpunkt. Dessa motsvarar
fåFörkörprov 16 § KKF.består förhör ochförarprovEtt attav

undantagsfall, haimåste sökanden,förarprovavlägga utom ettett
körkortstillstånd.gällande

meddelat§ KKFbemyndigande i 99med stödVägverket har av
förarutbildning för deförarprov ochbeträffandeföreskrifterytterligare

körkortsbehörigheterna.olika
särskiltdärför har behovhandikapp ochfysisktharFör den avsom

i fordonockså skall avläggasgäller körprovetfordonanpassade ettatt
sökanden.förbedömt lämpligtVägverketsom

överväganden

skallvadi KKLbestämmelsernabedömningVår är att om som
innan körkortetskall godkärmas isökandeningå i det förarprov som

i dettadirektivetuppfyller de kravvälfår länmas ut av-angersom
beträffande kra-författningsändringardärför ingaföreslårseende. Vi

kunskaperpå körkortshavarens m.m.ven
uppfyller direktivetsmyndighetmeddeladeHuruvida föreskrifter av

bedöma.vårtingår inte i uppdragkrav att

Bosättningskrav4.4

utfärdas endastpunkt b7 lenligt direktivet art.Körkort får om
medlemsstatinom denbosättningsortsökanden har permanent som

studerat där ihan harkan intygaeller hanutfärdar körkortet attom
månader.minst sex

9 den platsi direktivet art.bosättningsortMed permanent avses
varje kalen-minst 185 dagarundernormalt bor, d.v.s.där personen

eller, hananknytningyrkesmässigpersonlig ochtill följdderâr, omav
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saknar yrkesmässig anknytning, till följd personlig anknytningav en
präglas band mellannära och den plats där han bor.som av personen

För den har den yrkesmässiga anknytningen till platssom en annan
den personliga anknytningenän och därför omväxlande bor påsom

olika platser i två eller flera medlemsstater skall den permanenta
bosättningsorten den plats till vilken han har personliganses vara
anknytning, under förutsättning han med regelbundna mellanrumatt
återvänder dit. Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen
bor i medlemsstat för genomföra tidsmässigt begränsadatten en upp-
gift. Studier vid universitet eller utbildningsanstalt skall inteannan
medföra den bosättningsorten ändras.att permanenta

Bestämmelser någon skallrör bosatt i Sverigesom var anses vara
finns bl.a. i folkbokföringslagen 1991:481, FBL. En skallperson
folkbokföras på den fastighet där han bosatt. Skattemyndighetanses
fattar beslut folkbokföring.om

Det finns inget krav på bosättning i Sverige för fåpermanent att
svenskt körkort. Folkbokföringen har dock i vissa fall betydelse vid
tillämpningen bestämmelser i körkortsförfattningarna, bl.a bestäm-av
melser utländska körkorts giltighet i Sverige och utbyteom om av
utländska körkort.

Anknytningen till folkbokföringen i körkortsförfattningarna syftar
till enkelt och enhetligt inte skapar svårigheteratt ett systemvara som
och ojämnheter vid den praktiska tillämpningen. Folkbokföringen
innebär också fast utgångspunkt för beräkning tiden fören ut-av

Sverigeländska körkorts giltighet i
Enligt 3 § folkbokföringslagen skall den folkbokföras eftersom

inflyttning i Sverige kan under sin normala livsföring kommaantas att
regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila dygnsvilan

landeti under minst âr.ett
Även den kan komma regelmässigt tillbringa sinantas attsom

dygnsvila både inom och landet skall folkbokföras, han medutom om
hänsyn till samtliga omständigheter får ha sitt egentliga hemvistanses
här. Den skyldig ha uppehållstillstånd,är inte harattsom men som
det, skall inte folkbokföras, det inte finns synnerliga skäl.om

För svenska studerande under 18 år gäller enligt FBL de skallatt
folkbokföras där de har sin egentliga hemvist, den regelmäs-även om
siga dygnsvilan till följd skolgången tillbringas på fastighet.av annan
Detta gäller den åräven 18 så längeär över det fråga lägreärsom om

2 Prop. 1979802178 52s.
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gymnasieutbildning eller motsvarande. Således skallutbildningar, t.ex
flyttar anledning universitets-18 år och medden är över som avsom

tillämpningfolkbokföras studieorten, han med övrigastudier om av
i skall bosatt där.bestämmelser FBL anses

överväganden och förslag

sökanden skall bosatt iuppfylla direktivets krav denFör attatt vara
inför sådant krav förutfärdar körkortet bör Sverige bevil-ettstat som

körkortstillstånd.jande av
direktivets bosättningskriterier och förutsätt-jämförelse mellanEn

kan vid handenför folkbokföring enligt svenskningarna rätt synas ge
alltid harfolkbokförd i Sverige intedels den är permanentatt som

han kani direktivets mening, dels habosättningsort här att anses
för folkbokföring.inte uppfyller kravenbosättningsortpermanent men

frågaframför allt skillnaden iVad kan detta intryck är omsom ge
och direktivets detaljerade reglerbosättningens varaktighet om person-

yrkesmässig anknytning till viss plats. Det skulle alltsålig ocheller
där direktivets bestämmel-gällande i de sammanhangkunna göras att

i visshar bosättningsortförutsätter permanent statatt enen personser
punkt b och 8 det inte räcker medpunkt 7 11 attart. art.art. --

folkbokförd.hänvisa till äratt personen
måste detanalys direktivets bosättningsbegreppVid närmareen av

Sverige ocksåframgå den kan folkbokföras i hardock attanses som
angår bosättning-här enligt direktivet. Vadbosättningsortpermanent

framhållas direktivets 185-dagarsrege1 intevaraktighet bör det attens
under endast 185 dagar med-så bosättning i Sverigekan tolkas att en

Härför krävs bosättningen grund iför bosättning.permanent att av
varjeanknytning omfattar minst 185 dagar kalen-fall personligvart

den förutsättning-derår, alltså fortgående bosättning i Sverige. Omen
i frågauppfylld, måste det också kunna underär antas att personenen
sin dygnsvilalivsföring regelmässigt kommer tillbringasin normala att

folkbokförasbör således kunna här.Sverige under minst år. Hani ett
dygnsvila både inom och Sveri-Tillbringar han regelmässigt sin utom

till samtliga omständig-folkbokföras han med hänsynskall hange, om
hemvist här. Vid den bedömningenfår sitt egentligaheter haanses
förhållanden i direktivetsbeaktas sådanatorde komma att som avses

någon bor växelvis pådefinition bosättningsort, närpermanentav
anknytningen bör därför bli avgörandepersonligaolika platser. Den
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1såväl för frågan folkbokföring för frågan permanentom som om
1bosättningsort

Direktivets bosättningskrav bör således kunna för svensk del lupp-
ifyllas krav på sökanden körkortstillstånd skallett attgenom av vara 1folkbokförd Någonhär. ändring behöver då inte i det såsomgöras

enkelt och enhetligt betecknade lanknyta vissa körkorts-systemet att

iregler till folkbokföringen. Efter våra samtal med företrädare för
generaldirektoratet för transportfrâgor har vi ingen anledning för-att

imoda den lösningen strider direktivets bosättningsbestämmelse.att mot
En speciell situation föreligger emellertid beträffande studerande.

Enligt direktivet skall utlandsstudier inte medföra denatt permanenta
bosättningsorten ändras, medan enligt FBL den år18 ochär översom
bedriver högre studier grund- och gymnasieutbildningän skall folk-
bokföras pâ studieorten. En medborgare i EES-stat,en annan som
bedriver universitetsstudier eller motsvarande i Sverige under änmer

år, har således fortfarande sin bosättningsort i hem-ett permanenta
landet skall folkbokföraslikväl i Sverige, såvida han inte till följdmen

regelmässig dygnsvila också i hemlandet kan ha sinav anses person-
liga anknytning där. svensktEtt körkort kan detta utfärdas tilltrots
den studerande, han kan intyga han har studerat här i minstattom sex
månader punktart. 7 1 b. På kan svensk studerarsättsamma en som
i EES-stat få körkort där, han skall ha sinävenen annan om anses

bosättningsort i Sverige.permanenta
föreslårVi denna bakgrund det i § införs7 KKL be-mot att en

stämmelse den söker körkortstillstånd skall folk-att ettom som vara
bokförd i Sverige eller ha bedrivit studier här i minst månader. Visex
återkommer i det följande till frågan bosättningskravets betydelseom
i andra sammanhang, vid utbyte utländskt körkort.t.ex. ettav

Övriga4.5 förutsättningar

Vissa körkortsbehörigheter skall enligt direktivet art. 5 punkt 1
redan innehas innan körkort med behörighet får utfärdas. Kör-annan
kort för fordonskategorierna eller fårC D utfärdas endast för den som
redan har körkort i kategori B. Körkort i kategori B E, C ochE+ +
D E får utfärdas endast för den redan har körkort i kategori+ B,som
C respektive D.

3 Jfr 19909l:153 89-91 och 94-96prop. s.
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Enligt direktivet det vidare inte tillåtet inneha körkort iär att mer
medlemsstat art. punkt följd7 5. Som härav skall såledesän en en

ytterligare villkor för utfärdande körkort gälla sökandenattsom av
inte redan har körkort i medlemsstat.en annan

Direktivet möjlighet för medlemsstaterna erkännavägraattger
respektive utfärda körkort för den föremål för begränsning,ärsom
återkallande, indragning eller annullering körkort i någonav annan
medlemsstat 8 punktart. 4.

svenska bestämmelserna vilkenDe i ordning olika körkortsbe-om
hörigheter får erhållas finns i 12 § andra stycket KKL. Där attanges
förarprov för behörigheten C, D eller E eller för taxibehörighet får
avläggas endast sökanden har körkort med behörigheten såvidaB,om
sökanden inte inom de åren haft körkort med den behörig-tre senaste
het Motsvarande undantag från kravet på innehavprovetsom avser.

B-körkort finns beträffande övningskörning 76 § KKF.ävenav
Undantagets innebörd kan illustreras följandemed exempel. En

innehar behörigheterna och fårB D körkortet återkallat.person som
år,Om spärrtiden längre krävs förarprov innan körkortär än ett nytt

utfärdas. Undantaget medger dock förarprov avläggs för B och Datt
såledessamtidigt. Sökanden behöver inte med avläggavänta att provet

för D-behörigheten.
prövning skall ske i Sverige iDen samband med ansökansom en

körkortstillstånd inte begränsad till förhållandenär attom avse som
hänförliga Sverige.bara till De omständigheter körkortsin-är ettsom

gripande avseende utländskti utlandet körkort grundar sig kanett
för meddelaskäl inte sökanden körkortstillstånd i Sverige.utgöra att

överväganden och förslag

För svensk skall förenlig med direktivet, gällerrättatt samt-vara som
liga EES-stater, måste införas bestämmelse körkortstillståndatten om
inte får sökanden har körkort i någon EES-stat. börDetges om annan
därför krävas sökanden intygar han inte redan har körkortatt att ett
utfärdat sådan En bestämmelse härom bör införas i 7 §stat.av en
KKL.

Kravet i direktivet körkort med C- eller D-behörighet redanatt
skall innehas för dessa skall kunna kompletteras med E-behörighetatt
saknar svensk motsvarighet. Sverige kräver endast B-behörighetatt
innehas tidigare medan de övriga behörigheternasedan kan erhållas
samtidigt med E-behörigheten. De svenska reglerna bör tillanpassas
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direktivets bestämmelser, vilket innebär erfarenhetskravenatt
förare fordonskombinationer skärps. 12 § såledesKKL börtungaav

uppfyller direktivets krav förändras så lagrummet erhållande E-att av
behörighet.

frånUndantaget i 12 § andra stycket KKL kravet på B-behörighet
kan inte komma i konflikt med direktivets punkt5 Dennaart.anses

föreliggakräver endast B-behörighet skall innan körkort med högreatt
förutsättningbehörighet utfärdas. I exemplet har denna uppfylltsovan

det sedermera återkallade körkortet med D-behörighet utfärdades.när
Artikeln kan därför inte föreskriva vad skall vidgällaanses som en
återkallelsesituation.

övrigt uppfyller svenska bestämmelser direktivets krav på i vilkenI
ordning körkortsbehörigheter fâr erhållas.



5 Utländska körkort

5.1 Författningsregleringen

Bestämmelser godkännande och utbyte utländska körkort,om av som
huvudsakligen finns i UKF, följd internationellaär överenskom-en av
melser rörande körkort Sverige anslutit sig till. Den första över-som
enskommelsen träffades redan i början seklet. För närvarandeav
gäller för Sveriges del 1926 års Pariskonvention automobiltrañk,om
1949 års Genévekonvention vägtrafik och 1968 års Wienkonven-om
tion vägtrañk.om

internationellaDessa överenskommelser innebär i huvudsak att
Sverige åtar sig erkänna fördragsslutande körkort underatt staters
tillfälliga vistelser här i landet längst år eller till dess körkorts-ett-
havaren får hemvist här.

Sverige har särskild överenskommelse ömsesidigt godkän-en om
nande körkort registreringoch fordon med Danmark, Finlandav av
och Norge. Denna nordiska överenskommelse innebär långt-mer
gående åtaganden de nämndaän överenskommelserna, bl.a.ovan
möjlighet byta nordiskt körkort motsvarande svensktatt ut ett mot ett
körkort, körkortshavaren folkbokförd i Sverige.ärom

Sverige har vidare ingått överenskommelser med vissa enskilda
dock intresse i dettaär sammanhang.stater, utansom

Redan i samband med EES-avtalet har de svenska reglerna om
utländska körkort till viss del till de regler gäller inomanpassats som
EU, bl.a. körkort utfärdade inom EESär gällande i Sverige utan
begränsning till vistelsens längd.

Genom ändringar i har möjlighetenUKF byta utländsktatt ettut
körkort svenskt begränsats så utbyte får ske endast be-mot ett att ett
träffande körkort utfärdade i EES-stat eller i något ländernaen av
Lichtenstein, Schweiz eller Japan. tidigare förbudetDet vid utbyteatt

icke-nordiskt körkort utfärda det svenska körkortet i klassettav annan
1995.B har upphävts från och med denän 1 mars

Före UKF regler utländska körkort olika författningar.igavs om
Det ansågs dessa regler svåröverskâdliga, krångliga och i vissaatt var
fall motsägelsefulla. I syfte åstadkomma viss förenkling ansågsatt en

l SFS 1994:2091
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sammanföras tillreglerna bordehuvudpartenatt en gemensamav
tillkomsten259, vilket alltså skedde medförfattning SOU 1978:27 s.

UKF.av

överväganden förslagoch

ha åstadkommitkan inte i alla avseendenTillkomsten UKF ansesav
beträffande utländska kör-förenklingen regelsystemetavseddaden av

få klarhet ialltid möjligt enbart UKFintekort. Det är attt.ex. genom
flertal paragrafer hänvisas till bestämmelser igäller. Ivad ettsom

ochskall gälla i tillämpliga delar se 4eller KKFKKL t.exsom
svåröverskâdlighet riktades det tidigarekritik för9 §§. Den motsom

därför till viss del kvarstå.regelsystemet måste anses
införlivas med svensk kommerEG-direktivet körkortNär rättom

bli likvärdigti väsentliga hänseenden medEES-körkort ettattett
EES-körkorten ingår imåste då befogatsvenskt. Det att sammaanses

framför allt reglerde svenska, d.v.s.författningssystem att somsom
verk-och skyldigheter i lag ochenskildes rättigheterberör den attges

regeringen eller den myndighetställighetsföreskrifter meddelas somav
bör komma i fråga haDå det interegeringen bestämmer. sär-att en

körkort, bör samtligabeträffande andra utländskaskild författning
ingå i författningssystem.utländska körkortregler sammaom

bakgrund reglerna utländska körkortföreslår dennaVi mot att om
framhålla vår ambition detrespektive Vi vill iin i KKF.KKL atttas

indela bestämmel-bl.a. kommerfortsatta utredningsarbetet attatt vara
utländskakapitel, varvid bestämmelsernaoch KKF ii KKL omserna

respektive KKF.huvudsak in i särskilt kapitel i KKLkörkort i tas ett
föreslåvår mening lämpligast redandärför enligtDet är att attnu

EG-direktivet, blirutländska körkort, med beaktandereglerna avom
ändringar ioch i stället för UKF.införda i KKL KKF genom

utländska körkort5.2 Giltigheten av

igiltighet i Sverige gäller enligt UKFBeträffande utländska körkorts
följande.korthet

Sverige enligt sitt innehåll §. Omutländskt körkort gäller i 1Ett
med Genéve- eller Wienkonven-utformat i enlighetkörkortet inte är

vissa särskilda regler.tionen gäller
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Ett utländskt körkort gäller däremot inte i Sverige körkortetnär är
ogiltigt i utfärdandestaten, innehavaren under de årensenaste treom
haft svenskt körkort har återkallats svensk myndighetett ellersom av

körkortet har byttsnär svenskt körkort 2 första§ stycket.ettut mot
Nordiska körkort och körkort har utfärdats inom EES gäller isom

Sverige oberoende hur länge körkortshavaren varit folkbokförd iav
Sverige. Andra utländska körkort gäller inte i Sverige innehavarenom
varit folkbokförd här sedan år 2 §än andra stycket.ettmer

Ett utländskt körkort medför inte föra bil innan innehavarenrätt att
har fyllt 18 år 2 § tredje stycket.

EG-direktivet föreskriver medlemsstaternas körkort skall erkän-att
ömsesidigt art. l. Medlemsstaterna får dock inom sitt territoriumnas

erkänna giltighetenvägra körkort utfärdade tillärav som personer
inte har fyllt 18 år.som

Hur länge befinner sig i stadigvarandestat,en person en annan
eller inte, saknar enligt direktivet betydelse för körkortets giltighet i
denna andra så länge körkortet giltigt i denär harstat, stat ut-som
färdat körkortet.

Den medlemsstat där innehavaren giltigt nationellt körkortettav
förlägger sin bosättning fär dock tillämpa sina nationellapermanenta
regler giltighetstid, hälsokontroller och skatter, föra in allom samt
information på körkortet nödvändig förär administrativa syften.som

En medlemsstat får vidare vid bosättning i medlems-permanent
tillämpa sina nationella bestämmelser begränsning,staten åter-om

kallande, indragning och annullering frågai körkort och, detom om
behövs, byta körkortet i detta syfte, inte följer tillämp-ut annatom av
ningen territorialprincipen i Straffrätt och ordningsbestämmelserav
art. 8 punkt 2. Sådana bestämmelser får i huvudsak också tillämpas
vid tillfälliga vistelser i medlemsstaten art. 8 punkt 4.

Till viss del tillämpas redan i dag svenska körkortsbestämmelser på
utländska körkort. Bl.a. gäller enligt 3 § UKF bestämmelserna i KKL
och KKF skyldighet medföra körkort 8 § KKF, särskildattom om
utredning 33 § KKF och omhändertagande körkort 23§om av
KKL 50 och 51 §§ i tillämpligaKKF delar den harsamt även ettsom
utländskt körkort. Detsamma gäller bestämmelserna varning ochom
återkallelse körkort överlämnande körkort efter detsamtav attom av
körkortet godkännandevägrats i Sverige. Dessa regler tillämpligaär

körkortshavaren stadigvarande bor i Sverige eller inte.oavsett om
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överväganden och förslag

möjlighetutnyttja denför svensk delnaturligtkanDet att somsynas
bl.a. körkortsbestämmelsernationellatillämpadirektivet att omger

körkortutfärdati EES-landinnehavarengiltighetstid, när annatettav
medför emeller-sådan ordningSverige. Enbosättning ipermanenttar

bättreadministrativlagteknisk ochproblemtid vissa natur, somav
körkortslag-samlademed densamband översynenbedömas ikan av
Vivårt slutbetänkande.ikommervi görastiftningen att anser osssom

på frågor.gå in dessanärvarande börafördärför inte
bestämrnel-direktivetsanledningförfattningsändring medNågon av

förbehövermedlemsländernagiltighet i när-EES-körkortensomser
då bestäm-Vi tänkeri avseende.intevarande övervägas ettutom

förhindrasyftar tillpunkt 2 UKF,första stycketmelsen i 2 § attsom
fått svensktkörkortsåterkallelse. Denkringgående ettett somav en

skaffa sigåterkallelsetiden kunnaunderskall inteåterkallatkörkort ett
förabli behörigmed stöd detochfrån attkörkort stat aven annan

Sverige.motorfordon i
tidunder denEES-statkörkort ierhållaMöjligheten ett nyttatt en

obefintlig.i dettordeåterkallat närmastekörkortsvenskt ärett vara
utfärdaskörkortinnanlämplighetsprövningkräverDirektivet etten

där ansök-i denbosättningsortskall haoch sökanden statpermanent
Även ifrågavar-dendirekt hindrardirektivet inteningen attgörs. om

vipunkt 4,behålls jfr 8bestämmelsensvenskaande attart. anser
EES-körkort.giltighetenfrågagälla iden inte bör avom

harhuvudbestämmelsenifrågasättas överDet kan taget numeraom
betydelse.praktisknågon

körkortutländska5.3 Utbyte av

med-körkort utfärdatnationelltgiltigtinnehavarenOm ett av enav
med-bosättningsort tillsinhar förlagtlemsstat permanenta en annan
hanspunkt begäradirektivet 8 1art.får han enligtlemsstat, att

likvärdigt körkort.skall bytaskörkort ettut mot
det behövs kont-utbytet skallverkställermedlemsstatDen omsom

giltigt. Medlems-fortfarandekörkortetdet inlämnade ärrollera att
tillkörkortetåterlänma det gamlapunkt8 3skall vidare art.staten

körkortet ochutfärdatharmedlemsstati denmyndigheterna angesom
förskälen detta.
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Vid förlust eller stöld körkort får enligt direktivett.ex. ettav
art. 8 punkt 5 de behöriga myndigheterna i den där innehavarenstat
har sin bosättning utfärda körkort detpermanenta ersätterett som
förlorade. Ersättningskörkortet skall utfärdas på grundval deav upp-
gifter myndigheterna har tillgängliga eller, då så lämpligt, påär
grundval intyg från de behöriga myndigheterna i den medlems-ettav

utfärdade det ursprungliga körkortet.stat som
Enligt direktivet 8art. punkt 6 skall utbyte körkortett ut-av som

färdats tredje land körkort enligt gemenskapsmallenett mot ettav
antecknas det körkortet. Detsamma gäller förnyanden ellernya
utbyten körkortet skerav som senare.

Ett sådant utbyte får endast det körkortgöras har utfärdatsom som
det tredje landet har inlämnats till de behöriga myndigheterna i denav

medlemsstat utbytet. Om innehavarengör körkort harettsom av som
utfärdats på detta flyttar tillsätt medlemsstat behöver kör-en annan
kortet inte, såsom 1 punkt 2 föreskriver, erkännas ömsesidigtart. av
medlemsstaterna.

I Sverige får enligt 7 § UKF körkort utfärdat iärett statsom en
inom Liechtenstein,EES, Schweiz eller Japan och gäller isom
Sverige bytas motsvarande svenskt körkort innehavarenut mot ett om

uppfyller1 de personliga och medicinska krav i 7 § KKLsom anges
2 folkbokförd i Sverige, ochär
3 utbyte svenska körkort medges i den har utfärdat kör-statav som
kortet.

Andra utländska körkort får inte bytas i Sverige.ut
Länsstyrelsen kan dock det finns särskilda skäl och det kan skeom

fara för trafiksäkerheten medge utbyte i utsträckningutan större än
vad följer UKF. Denna möjlighet till utbyte andrasom av statersav
körkort i första hand förtänktär svenskar efter längre tidssom en
vistelse utomlands, vid utlandstjänstgöring, återvänder till Sveriget.ex
med utländskt körkort svensk körkortsbehörighet förord-ett utanmen
ningsmotiv 1991:4 6.s.

Enligt 8 § UKF skall ansökan utbyte utländskt körkorten om av
skriftligen. Till ansökangöras skall bifogas det utländska körkortet

eller utredning styrker sökandens körkortsinnehav.som
Om det finns anledning sökanden inte innehar gällandeanta att ett

körkort, får länsstyrelsen enligt 8 § andra stycket föreläggaUKF
sökanden in utredning styrker körkortet gällandeatt är iattge en som
det land där det har utfärdats. Enligt 9 § fårUKF länsstyrelsen vid
utbyte föreskriva särskilda villkor för körkortet med tillämpning av
bestämmelserna i KKF.
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enligt länssty-körkort gäller 12 § 2 UKFnordiskaBeträffande att
utfärdat körkortet delsmyndighetunderrätta denrelsen skall omsom

körkortet,eller godkännandevarningkörkortsingripande vägrat av
svenskt. Om körkortet intehar byttsdels körkortet ut mot ettom

möjligt körkortet bifogasskalldet har byttsgodkänts eller ut, omom
underrättelsen.

sak-de nordiskautfärdats i andraharkörkort änFör staternasom
förhållande till denskall iakttas ivadbestämmelser statsomomnas

utfärdat körkortet.harsom

överväganden och förslag

utländskareglerna utbytede svenskahuvudsak uppfyllerI avom
börföreligger dockVissa skillnaderdirektivets krav.körkort som

direktivetsbestämmelserna tillsvenskaanpassning demedföra aven
bestärmnelser.

likvärdigtkörkortsutbytet skall skekravDirektivets ettmotatt
träd-ändring § UKFuppfyllt den 7körkort är somavgenomnumera

1995.ikraft den 1de mars
likvärdigtfå bytaskörkort skallutländsktFör ettut motatt ett

och medicin-uppfylla de personligaskall innehavarensvensk körkort
vid kör-Vad angår prövningenKKL.i 7 §ska kraven ettangessom

giltighet vid behovkörkortetsdirektivet endastkortsutbyte attanger
enligt direk-inneha körkort skallförkontrolleras. Kravenfår att

och med kör-uppfyllda ibestämmelser redantivets övriga attvara
detorde innebärabestämmelserutfärdats. Direktivetsharkortet att om

kör-körkortet giltigt ochuppfylldaförutsättningarnaformella ärär -
inteSverige och grundbosättningsort iharkortshavaren permanent -

körkortet enligtdet utländskagodkännandeföreligger vägraatt av
prövning.vidareskall bytasEES-körkortet16 § KKL, utanut

närvarande sker vidförlämplighetsprövningensvenskaDen som
vad direktivetsåledesEES-körkort torde utöverutbyte ettett av

därför bestämmelsenEES-körkort börBeträffandetillåter. attom
medicin-uppfylla de personliga ochskallvid utbytekörkortshavaren

EES-körkort bör fort-vid utbytePrövningenska kraven utgå. ettav
giltighet i det landkörkortetstillsättningsvis begränsas att somavse

bosättningsort ochkörkortshavarensutfärdat det,har attpermanenta
§ KKLSverige enligt 16körkortet igiltighetgrund för vägraatt av

villkor förföreskrivalänsstyrelsenMöjligheten förföreligger.inte att
förändras.dock intekörkortet bör
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Enligt direktivet skall körkortshavaren ha förlagt sin permanenta
bosättningsort i för han skall ha begära utbyterätt sittstaten att att av
körkort. De svenska bestämmelserna kräver körkortshavaren äratt
folkbokförd i Sverige. Vi har i avsnitt 4.4 redovisat vår uppfattning att
den folkbokförd i Sverige medär undantag också kan haettsom anses
sin bosättningsort här i direktivets mening. Detpermanenta nuvarande
kravet i 7 § UKF folkbokföring för utbyte utländskt körkortettav
behöver då inte ändras. Att detta kan medföra utbytesrätt för vissa
studerande, folkbokförs skall ha sin hem-som permanentamen anses
vist i hemlandet, torde inte något hinder enligtmöta direktivet. En
studerande jämställs i 7 punkt 1 b med bosattart. permanenten

det gäller utfärdandenär körkort.av
Sverige har ingen bestämmelse, förutom för nordiska körkort, att
utbytt utländskt körkort skall återlämnas till myndigheternaett i den

har utfärdat körkortet. bestämmelseEn härom beträffandestat som
EES-körkort bör därför införas i KKF. bestämmelsenAv bör framgå

skälen till utbytet skall i samband med körkortetatt återläm-attanges
nas.

Eftersom Sverige inte kräver det utländska körkortet in tillatt ges
länsstyrelsen för det skall bytas tillämpar Sverige i viss månatt ut,
den frivilliga möjligheten utfärda ersättningskörkort. Om detatt ut-
ländska körkortet därvid förstörts eller förkommit bör anmälanen
härom lämnas in till länsstyrelsen i enlighet med vad gäller försom
svenska körkort.

Sverige byter körkort från endast fåtal med-ut utöverett stater
lemsstaterna. dessaI fall bör Sverige för uppfylla direktivets krav,att
införa bestämmelse sådant utbyte skall antecknas detatt etten om
tillbytta svenska körkortet och det utländska körkortet skall lämnasatt
in till länsstyrelsen för utbyte skall kunna ske. En anteckningatt om
utbyte på det nuvarande svenska körkortet kräver i viss mån för-en
ändring körkortsmodellen. Vi Sverige praktiska skälattav anser av
och med stöd tilläggsdirektivet 9472EG, Sverige möjlig-av som ger
het utfärda körkort i nuvarande utförande framatt till den 31
december 1997, bör avvakta med införa bestämmelseatt atten om
utbyte tredje lands körkort skall antecknas på körkortenett till dessav
vi utfärdar körkort enligt den gemenskapsmall underär ut-som
arbetande inom EG se avsnitt 3.1.

4 15-0468





6 Kostnader

förslagDe vi lämnar torde inte medföra marginella kost-änsom mer
nader i två hänseenden. Det förslaget E-behörig-rörutom attena om
het inte i fortsättningen skall kunna erhållas samtidigt med behörig-
heten för dragfordonet. En viss ökning antalet körkort utfärdasav som
kommer därmed bli följden. Mycket uppskattat det sigrörgrovt om
cirka 10 000 fler körkort år. Detta kommer dock i begränsad ut-per
sträckning medföra några merkostnader för det allmänna, eftersom
körkortshanteringen i detta avseende avgiftsfinansierad.är

Vidare kommer våra skisserade förslag återkommande läkar-om
undersökningar körkortshavare med behörigheterna C och D attav
medföra kostnader. denna frågaI har vi redovisat två alternativa lös-
ningar, dels med tioårsintervaller, räknat från den dag då behörig-en
heten erhölls, dels då den första återkommande läkarundersöknin-en

sker körkortshavaren fyllt 70 år och därefternär femte år.vartgen
Kostnaderna för respektive förslag kan överslagsvis beräknas enligt
följande.

Till ledning för beräkning länsstyrelsernas kostnader för hand-av
läggning läkarintygen kan avgiften för enkelt körkortstillståndettav
användas. Avgiften skall i drag länsstyrelsens kostnadstora motsvara
för hanteringen körkortstillståndet. Avgiften för enkelt körkorts-ettav
tillstånd 255 kr. Avgiften och kostnadernadärmedär kan någotvara
hög det gäller beräkna enbart kostnadernanär för granskaatt att ett

vidläkarintyg, då det prövningen körkortstillstånd ingår enklareav en
Åpersonutredning. andra sidan blir kostnaderna högre för det fall

läkarintyget indikation medicinskytterligare utredning be-attger
hövs.

När läkarintyg körkort förenatgrund medäratt ett ettges av
villkor läkarintyg betalar den enskilde avgift.ingenom

Per den 2 februari 1995 fanns i906 707 Sverige medpersoner
körkortsbehörigheten ellerC D kombination.i någon Om utgångs-
punkten %90 förnyaär dem beredda behörigheten ochäratt attav
därför in läkarintyg, innebär vid periodicitet läkarunder-detger en av
sökningarna på tio år 81 000 läkarintyg år. länsstyrelsensOmca per
kostnader för varje läkarintyg uppgår till kr blir255 kostnaderna i
detta fall år 20,8 milj kr.per ca

Kostnaden för den enskilde skaffa läkarintyg uppgår tillatt ett ca
300 kr. De totala kostnaderna för enskilda med anledning återkom-av
mande läkarundersökningar med tioårsintervaller kan således beräknas
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fyra läkarundersök-betyder detvarje enskildmilj kr. Förtill 24,3 ca
innehaseller D-behörighet drygtkörkort med C-den tidningar under

kostnaderläkarundersökningarenskilde medförden även40 år. För
ochfrån arbetetför frånvaro resor.

från sjukvården. Vilken betydelseocksåkommerResurser att tas
81möjligt överblicka. 000knappastför sjukvårdenhardetta är att

i anspråk 19överslagsvis beräknasläkarundersökningar kan ta ca
arbetstimmarvecka,undersökning, 40årsarbetskrafter 25 minuter per

administrativaskall läggas dearbetsveckorår. Därtill45 resurser som
ungefärtorde uppgå tillvilkaundersökningarna,används för samma

sig.undersökningarna istorlek som
äldrekörkortsbehörigheten C eller D ärmedAntalet sompersoner

vad Ibetydligt färrenaturligen70 år än angettsän är ovan.som
har dessaår det 73 87267 79âldersintervallet är personer som-

i den åldernflertalet körkortshavareTroligtvis kommerbehörigheter.
läkarunder-för det fallbehörigheterna,de högreinte vilja behålla en

behålla behörigheten% ändå vill50 demOmsökning krävs. t.ex. av
miljöverslagsvis beräknas till 1,9för länsstyrelsernakostnadernakan

tiondel kostnadernamindresåledes87225 255, änkr 73 avenx
färredetTroligtvisläkarundersökningar. är ännutioårigaför personer

Ååldrar. andravid dessaförnya behörigheterna% önskar50än som
fallutredningen i dessamedicinskadentroligensidan kommer att vara

komplicerad.något mer
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7.1 Förslaget till lag ändring iom

körkortslagen

1§

Behörigheten begränsasA enligt det tredje stycket i fråganya om
motorcyklar med viss högre prestanda. direktivetI behörig-attanges
heten föra detta slags motorcyklar förutsätter minst två års erfaren-att
het förare motorcykel med lägre prestanda. Som vi anfört isom av
avsnitt 4.1 bör erfarenhet inte behöva dokumenteras pâ sätt änannat

föraren har haft A-körkort under minst tvâ år.att
Behörigheten Al lätt motorcykel enligt den definitionenavser nya

i §4 KKF.
Behörigheten föra personbil förutsätter C-behörighet, bilensatt om

totalvikt överstiger 3,5 ton.
utvidgas till omfattaD-behörigheten till bussen kopplatävenatt ett

lätt släpfordon.

2§

Ändringen stycket följd deni första åldersgränsenär 18 åren av nya
för 12behörigheten A, se

7§

Beträffande de första och hänvisas i förstaandra hand tillstyckenanya
avsnitt 4.4 och 4.5. Det bör tilläggas innehav körkort ärettatt av som
utfärdat inom EES hinder för meddela sökanden körkortstill-utgör att
stånd det utländska ogiltigtäven körkortet i Sverige,är t.ex.om
grund tillfälligt körförbud utfärdandestaten. Det körkorts-i ärettav
innehavet i sig avgörande.ärsom

12§

De föreslagna åldersgränserna föranleds samtliga falli direktivetsav
bestämmelser 6 och, såvitt gäller behörighetenart. A1, denattav
underkategorin föreslås införd. framgårSom 1 § tredje stycketnu av

behörigheten A föra vissa motorcyklar endasträtt att tyngreger om
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föraren haft A-körkort under minst två år eller har uppnåtthar en
godkäntsålder år och i särskilt21 ettav prov.
föreslagna lydelsen andraBeträffande den stycket och detnya av

hänvisas till avsnitt dragfordon finnstredje stycket 4.5. Begreppetnya
körkortslagstiftningen. innebörd förevarandeinte i Dess i samman-nu

hang får dock klar, begreppet inte definieras.ävenanses om

l5a§

helt med § UKF. Enligt direktivetsParagrafen 1överensstämmer
tredje stycket för närvarande inte till-bilaga kan bestämmelserna i1

utfärdade Storbritannien, vilket behandlas ilärnpas pâ körkort i över-
gângsbestämmelserna.

15b§

utländska körkorts giltighet i Sverige ñmis i §Bestämmelser 2om
så iförsta och andra styckena UKF. Dessa har redigerats att ettom

de ogiltighetsgrunder gäller för alla utländskaförsta stycke anges som
vilken de har utfärdats. Andra stycketkörkort, i stat motsvararoavsett

andra stycket första meningen§ första stycket punkt 2 och UKF. En2
utfärdats inte blirsaklig skillnad körkort EES-statär att ett som av en

åren haftogiltigt, innehavaren under de ha svensktsenaste tre ettom
svensk Skälen härför harkörkort har âterkallats myndighet.ensom av

andra stycket endastredovisats under avsnitt 5.2. Genom att avser
behöverutfärdats utanför EES det inte uttryck-körkort statsom av en

giltigt oberoende längeligen EES-körkort hur inne-äratt ett avanges
folkbokförd i Sverige.havaren varit

2 § andra stycket andra meningen UKF.Tredje stycket motsvarar
övningskörning i 2 andra stycket tredjeBestämmelserna §om me-

återfinns förslaget förstaningen i till 74 § stycket KKF.UKF a

§15 c

i § tredje stycket inte utländskaEftersom bestämmelserna 2 UKF rör
giltighet i Sverige innehavarens föra vissa for-körkorts rättutan att

don, bör de vid överföring till KKL i paragraf.tas egenen upp en
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l5d§

det föreligger någon sådanskall länsstyrelsen,Enligt 4 § UKF om
utländskt kör-återkallelsegrund i 16 § KKL, pröva ettsom avses om

Länsstyrelsen har dockfortfarande kan godkännas i Sverige.kort
jfrbeslut varning,stället utfärda preliminärtmöjlighet i ettatt om

sammanhanget relevanta bestäm-övrigt hänvisas till i46 § KKL. Ia
gäller bestämmelsernaEnligt 3 § UKFmelser i KKL och KKF. om

den harkörkort i tillämpliga delarbl.a. omhändertagande även somav
utländskt körkort.ett

sammanhang kan bli aktuellabestämmelser i KKL i dessaDe som
§§. tydlighetens skull iåterfinns 18 19 §§ och 21 25 Föri görs- -

hänvisning till bestämmelser.paragraf direkt dessa Attförevarande en
heller behövsprövningen följer 39 Intelänsstyrelsen skall göra av

följer direktpreliminärt beslut varning.hänvisning till Dettanågon om
46av a

godkännande utländskt körkort, kan deti UKF talasNär ettavom
godkärmandebeslut för körkortetformellt fordrasintrycket attatt ettge

fallet. därför bättreSå dock integiltigt i Sverige. Detskall bli är är att
förgiltighet i stället godkärmande.uttrycketanvända

15 §e

UKF.12 § 3Paragrafen motsvarar

31 §a

utländska körkort behandlasbestämmelsernaDe sakliga utbyteom av
paragraf de iochi 7 9 §§ UKF. I förevarande etttas upp samman-

hang.
medsvenskt körkortEnligt § skall utbyte ske7 UKF mot ett

utbytet skall skemotsvarade behörighet. Direktivet att mot ettanger
för-bättre de faktiskalikvärdigt körkort. beskriverDetta uttryck

intekörkorten skall lika värda, endasthållandena, nämligen att vara
varandra.motsvara

i fråga körkortEftersom utbyte kan ske endast ettom somnumera
Schweiz elleri Liechtenstein,har utfärdats inom EES ellerstatav en

utbytenödvändigt behålla kravetJapan, det inte attatt avsynes
svenska körkort skall medges i dessa länder.
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anförts iSom avsnitt 5.3 det inte förenligt med direktivetär att,
såvitt gäller EES-körkort, behålla kravet körkortshavaren vidatt ut-
byte skall uppfylla de personliga och medicinska kraven enligt 7 §
KKL.

32§

förMöjligheten regeringen meddela föreskrifter utländskaatt om
körkorts giltighet i landet regleras i körkortslagen och faller således in
under paragrafens första mening. Vad utländska körkortsägssom om
kan därför utgå.

39§

Skälet till ändringen i första stycket framgår i första hand kommen-av
till d Eftersom de grundläggande reglerna utbyte15tarerna om av

utländska körkort föreslås bli införda i KKL bör redan i detta sam-
sådana frågormanhang länsstyrelsen.prövasattanges av

45§

giltighetvägrad utländskt körkortEtt beslut börettavom samma
återkallelse,gäller för beslut delges körkortshavaren.sätt ett omsom

Övergångsbestämmelser

direktivet följerAv artikel punkt i ändringarna i körkortslagen12 1 att
kraftskall träda i 1996.den juli1senast

ikraftträdandetDen före innehar A-körkort och således harettsom
behörighet föra sådana motorcyklar i 1 § tredje stycketatt avsessom
bör inte retroaktivt drabbas den behörighetsbegränsning be-somav
stämmelserna i nämnda fylltstycke innebär. Hade körkortshavaren 18
år körkortet utfärdades, kan fråga högst två årdet bli hannär om som
får föra dessa motorcyklar formellt behörig,han inte vilketärtrots att
bör godtas trafiksäkerhetssynpunkt.kunna motsvarande skäl börAvur
den före ikraftträdandet erhållit D-körkort få föra buss ävenettsom

inte fyllt år.han 21 Inte heller kan det medföra någon störreom anses
föreolägenhet den ikraftträdandet innehar B-körkort fåratt ettsom

fortsätta föra personbil med totalvikt 3,5 Som framgåröveratt ton.en
sig fåtal specialbilar. Någraavsnitt 3.2.2. det härrör över-ettav om

gångsbestämmelser för behörigheterna och behövs eftersomC E inte,
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åldersgränserna för utlämnande körkort med sådana behörigheterav
sänks.nu
Fjärde stycket den situationen godkänt förarprovatt ettavser av-

lagts före ikraftträdandet körkortet inte lämnas förrän därefter.utmen
Om körkort har utlämnats eller gällerett enligt Övergångsbe-som

stämmelserna återkallas, kan fråga uppkomma vilka regler börsom
gälla för utlämnande körkort efter spärrtidensett nytt utgång.av
Något beaktansvärt skäl låta övergångsbestämmelsernaatt gälla även
för detta körkort kan inte föreligga.nya anses

Femte stycket medför ansökningar körkortstillstând,att om som
kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet inte avgjortsmen
innan dess, inte behöver kompletteras med bl.a. intygett attom
sökanden inte har körkort utfärdat iärett EES-stat.som en annan

Enligt direktivets bilaga 1 skall körkort enligt gemenskapsmallenett
innehålla fotografi innehavaren. Undantagett från det kravet med-av

beträffande körkort utfärdas i Storbritannien under periodges som en
högst 10 år efter det direktivet dvs. till denatt 29 juliav antogs,

2001. Undantag från bestämmelserna i 15 § tredje stycket bör därföra
för sådanagöras körkort under tid.samma

7.2 Förslaget till förordning ändring iom

körkortsförordningen

3§

Eftersom bestämmelserna utländska körkort föreslås bli överfördaom
till körkortslagen respektive körkortsförordningen utgår hänvisningen
till UKF.

4§

Definitionerna lätt respektive motorcykel hartung tillav anpassats
EG-direktivets bestämmelser högsta motoreffekt för lättom motor-
cykel.

7§

Körkort för buss D-behörighet föreslås kunna utfärdas kom-utan att
bineras med behörigheten E se avsnitt 3.2.4.. Detta medför fyra
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BECD*,ABCD*,BC*D*,körkortsklasser;ytterligare
ABECD.

körkortsklassernauppräkningenutökaytterligareförställetI att av
behörigheteralla andramedkombinationi utomA1behörighetenmed

med Alskallstycket A ersättasi andrabehörigheten A att omanges
motorcykel.endast lättbehörigheten avser

11§

innehavarefårredanintesökanden ettKKL7 §I avatt varaanges
Sverige. FörstaEES-statnågon änutfärdats iharkörkort annansom

beträffande inne-intygskravmedkompletteratsdärförharstycket ett
förtillämpligabestämmelserBrottsbalkens ärEES-körkort.hav ettav

medförförsäkransanningsenligt. Eninteintygandetfall ärdet osann
ogiltigt.blirutfärdade körkortetfelaktigtdeti sigdock inte att

behörigheten A1.medkompletteratsharstycketAndra

12a§

UKF.huvudsak 8 §iMotsvarar
sökandenprövningnågon5.3 böravsnittframgårSom omavav

ansökningenlängreinte§ KKL görasi 7kravenuppfyller avserom
EES.inomutfärdatsharkörkortutbyte ett somav

körkortetkörkortlandstredjevid utbyte attkräverDirektivet ettav
Liechtenstein,utfärdade iKörkortmyndighet.behörigtillinlämnas

kanoch körkortetansökningenbifogasskall därförochSchweiz Japan
sökandensstyrkerutredningmedfall intedessa ersättasi somen

denförfinnas kvardockmöjlighet börkörkortsinnehav. Denna som
fall tordedettaregleringsärskildNågonEES-körkort.byter avettut

andraindirektframgårförhållandenödvändig. Dettainte avvara
stycket

tillinemellertid lämnaskörkortet börförlustanmälanEn avom
skälet härförfrämstastycket. Detandraregleras ivilketlänsstyrelsen,

EES-flerainte har änkravet ettupprätthålla attär personatt en
innehava-skalltillkommer rättakörkortetsåledesOmkörkort. senare

länsstyrel-till denkörkortetöverlänma§enligt 30skyldig attvararen
dennafullgöraunderlåtenhetEnkörkortsutbytet.har gjort attsomse

körkortetEftersom ärenligt 105tillledakanskyldighet ansvar
tillförslagetjfri Sverige,giltigtintekörkortetutländskadetutbytt är

KKL.stycketförstab §15
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Det tidigare andra stycket i 8 § fyller,UKF sedan utbyte ut-av
ländska körkort begränsats till körkort utfärdade i EES-staterna,
Liechtenstein, Schweiz och Japan, inte längre någon praktisk funktion
och behöver därför inte föras till KKF.över

17 §

Första stycket har kompletterats med behörigheten A1.

19 §

Samtliga åldersgränser för utfärdande körkort i §12 KKLav anges
varför andra meningen i första stycket kan utgå. tilläggEtt måste dock

för körprov på degöras motorcyklar enligt §l tredjetunga styc-som
ket KKL får föras först efter två års körkortsinnehav med behörig-
heten eller,A sådant tidigare körkortsinnehav saknas, närom
sökanden har fyllt 21 år.

22a§

Det omotiverat inte låta alla innehavare utländska körkort,attsynes av
byter sitt körkort svenskt, tillgodoräkna sig innehavs-ut mot ettsom

tiden det utländska körkortet vid bestämmandet prövotiden.av av
Utöver EES-körkort det endast körkortär utfärdade i Schweiz,
Liechtenstein eller Japan kan bytas svenska körkort.ut motsom

32§

Ändringen i första stycket sista meningen följdär atten av en ny
behörighet förA1 lätt motorcykel föreslås bli införd.

33§

Tilläggen förstai och andra styckena innebär bestämmelsernaatt om
särskild utredning, i likhet med vad redan gäller, tillämp-ärsom nu
liga på den har utländskt körkort, jfr 3 § UKF. I paragrafenettsom

också, hänvisning till 35 § andra stycket, den länssty-anges genom en
relse skall frågor utländskapröva körkortsrör giltighet isom som
Sverige. dennaI del bestämmelsen 6 § UKF.motsvarar
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34§0ch34a§

Ändringarna behörigheten förparagrafer följd Ali dessa är attaven
och begräns-föreskrivs villkorinförs. Vadmotorcykellätt omsom

kan dåsådana motorcyklargiltighet tillkörkortetsningar att avseav
utgå.

35 §

§ UKF.i sak 6Motsvarar

37 §a

hanteringen dei den del§ UKFstycket 5 ut-Första motsvarar av
körkort.gäller för svenska Ifrån vadavvikerkörkortenländska som

delar i 37till relevantahänvisasövrigt kan
nordiskagäller föravvikande reglerdestycketAndra somanger

§ 2 UKF.finns i 12i dagkörkort som

50§

omhändertagitsharutländskt körkortstycketandraI ettatt somanges
den läns-skall sändas tilltrafikbrottmisstankepå grund m.m.omav
Sverige.giltighet iutländska körkortetsdetharstyrelse prövaattsom

med§ jämfördföljer 6särskilt i dagregleras intefrågaDenna utan av
det inte frågaförändring i sakNågonUKF. är3 § om.

nordiskagälla förskallsärbestärnmelserstycketfjärdeI somanges
vägradvidtill Vägverketinte överlämnasskallkörkort. Dessa

vunnit lagabeslutet harlänsstyrelsen förtillgiltighet näratt,utan
utfärdatharkörkortsmyndigheten i dentillöverlämnaskraft, stat som

ändring 82förslaget tilljfrkörkortet, av

73§

vi anfört ihänsvisas till vadändringarnaföreslagnaBeträffande de
avsnitt 4.1.
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74a§

Första stycket 2 § andra stycket tredje meningenmotsvarar sista ledet
UKF. Andra stycket i sak 12 § 1 UKF i den del bestämmel-motsvarar

uppsikt vid övningskörning.sen avser

78§

Det fjärde stycket i sak 12 § 1 UKF i den del bestäm-motsvararnya
melsen godkännande handledare.avser som

82 §

Ändringen i första stycket följd förslagetär till 15 d § KKL.en av
Det föreslagna tredje stycket den underrättelseskyldighetmotsvarar
mellan de nordiska länderna finns i 12 § 2 UKF i den mån dennasom
avviker från vad i övrigt skall gälla för körkort har utfärdatssom som
inom EES. Underrättelseskyldighet enligt EG-direktivet föreligger
endast vid utbyte körkort. Denna skyldighet fjärdei stycketav anges
och omfattar således också de nordiska staterna.

91 § och 93 §

Ändringarna endast redaktionellaär och följd förslaget tillen av
15 d

99 §

Samrâdsskyldigheten med Rikspolisstyrelsen följer i dag 10 § UKF.av

101 §a

Motsvarar 10 § andra stycket UKF med vissa redaktionella ändringar.

105 §

Ändringen hänvisningen till 105 § i 5 §motsvarar UKF.
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108 §107 § och

i dispens-länsstyrelsens beslut§ innebärHänvisningen till 101 att ena
gäller ilikhet med vadkörkort kan, iutländsktrörandefråga ett som

motsvarighet ihar sinBestämmelsenVägverket.hosöverklagasdag,
UKF, dispensfråga enligtbeslut iVägverketsförsta stycket§11 en

Över-överklagas.gäller i dag intevadlikhet medkan i101 § soma
Sverige ochgiltighet ikörkortsutländskafrågorklagande rörsomav

§ första stycketregleras i 11i dagkörkort,sådanautbyte somav
in i KKL och KKFi UKFbestämmelsernakommer attUKF, när tas

i 47 § KKL.regleras

§110

Ändringen 13 § UKF.i sakmotsvarar

Bilaga

Ändringarna särskilda be-deninförandetföranledsbilagani avav
motorcykel A1.hörigheten för lätt -

Övergångsbestämmelser

Ändringar kraftskall iEG-direktivet trädaföranledda senastär avsom
1996.juli1

Övergångsbe-motorcyklar kräverlättaEffektbegränsningen enav
skall förloraalltför mycketmotorcyklar inteför dessastämmelse att

Övergångsbestärnrnelserna möjlig-angå antingenkan därvidvärde.sitt
hindermotorcyklarföra lättakörkortnuvarandemedheten utanatt av

ellerinte lättdefinitionenföreslagna ärenligt denmotorcykelnatt
skilda körkortsbe-undvikaBl.a. föri sig.fordonetockså attattavse
Övergångsbestäm-föreslår viunder lång tidkvarhörigheter lever att

den motorcykelinnebäri sig. Dettafordonetmelserna att somavser
registreringsbesiktning, be-vidtypintyg ellerikraftträdandet, iföre

ikraftträdandeteftermotorcykel ärtraktats lätt även att anse somsom
medföras antingen A-motorcykel fårsådanmotorcykel. Enlätt ett

också med A1-motorcykel ellerlätttillkörkort begränsat ettatt avse
den beräknadegälla längrebör intebestämmelse änsådankörkort. En

SFS 1995:219
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livslängden för dessa vilkenmotorcyklar kan uppskattas tilltyper av
tio år. Det kan påpekas flertalet motorcyklarlätta föratt nya som
närvarande säljs inte har högre motoreffekt kW.llän

Körkort utfärdats före ikraftträdandet skall inte behöva förnyassom
till följd ändringarna i §7 andra stycket. För undvika dettaattav
behövs föreslagnaden övergångsbestämmelsen.

7.3 Förslaget förordningtill ändring iom

fordonskungörelsen respektive väg-
trafikkungörelsen

2§FK0ch3§VTK

De definitioner lätta motorcyklar finns i dessa författningarav som
behöver i likhet med 4 § KKF ändras till följd EG-direktivetsav
bestämmelser högsta motoreffekt för lätta motorcyklar.om

Några särskilda Övergångsbestämmelser inte nödvändigaär i dessa
författningar.
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fbrminimikravfastställastrafiksäkerhetsskälbörAvyttrandel.medbeaktande Europaparlamentetsav körkort.utfárdandeav

socialakommitténsEkonomiskaochmedbeaktandeav
yttrandei,och

föreskrivs80I1263EEGi direktivartikel 3I att
till desyftar göraL tämmelserbör attantas,somföljande:medbeaktandeav

villkorenföri artikelnochfordonskategorier nämnssom
inomgiltiga gemenskapengiltighetallmäntkörkortens utantransportpolitiken.Förgenomförandetdengemensammaav
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sig irörligheten bosätterfor en annanpersonersom

deti förarprovbörhargodkäntsmedlemsstatdendärdeän ett
enligt gemenskapsmallfinnas nationelltkörkort somett en nämndadefinnas möjlighet delaDet bör att uppbytasbehövaömsesidigt medlemsstaternaerkänns utanattav i syftei underkategorierfordonskategorierna att av

ut. nationellatill rådandeochför hänsyntrafiksäkerhetsskäl attta
gradvisförvärvafrämjamöjlighetensärskiltförhållanden, attförstariktning medrådetsiDet första denna togssteget sådanafordon.behörighet föraatt1980 införandedecemberdirektiv80Il263EEG den4 omav

föreskrivs4 där detgemenskapskörkon enettav
ömsesidigtkörkortochför nationellagemenskapsmall ett

fysisktförunderlättarbestämmelserbörSärskilda antassommedlemsstaternanationellakörkorthoserkännande samtav fordon.handikappadeföraattkörkortshavare byterutbyte körkortför permanentsomav
tillfrån medlemsstatbosättningsort arbetsplatseller enen

måstefortsätta.Fran områdedettastegenannan.
föreskrivs80l263EEG10 i direktivl artikel meren

ochfor förarprov2721989, harmoniseringEGT C48 detaljerad normernanr s. av
1 40.16.7.1990,EGT C 175 densyfte de kunskaper,l detta börutfardande körkort.s.nr av

EGT C 159.26111989.2l. motorfordons. för föranr behövsbeteendeförmågaochdet attsomEGTnrL375.3l.l2,l980.s. i därmed.utformasenlighetForarprovetbörfastställas,och
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Minimikraveni fråga fysisk psykiskoch lämplighetför KategoriAattom
förasådanafordon definierasbör pånytt. motorcyklar sidvagn.medellerutan-
Bestämmelsernai artikel8 i direktiv80l263EEG,särskilt KategoriBskyldigheten byta körkortetinom årefterbyteatt ut ett av

bilarmed tillåtenbosättningsort, hinderför individersfria totalvikt inteöverstiger3 500utgörpermanent ett en som-
rörlighet.Detta inte kg och intekan medtanke deframsteg har fler åttasittplatserän utöveraccepteras som

gjortsi förarsätet.Tillfråga europeiskaintegrationen. bil i kategoriden denna får kopplassom enom en
släpvagnmed tillåten överstiger750totalvikt inteen som
kg.Av skäl har samband trafiksäkerhetenmed ochsom

vägtrafiken finnas möjlighetbör det dessutom för fordonskombinationer består dragfordoniettsom av-incdemsstate körkortsinnehavarefor har sinatt, somna kategoriB och släpvagn, tillåtnambinatioiieiien ombosättningsortinom territorium.tillämpaderaspermanenta totalviktinte överstiger3 500 kg och släpvagnenssina nationellabeiämmelser indragning.tillfälligtom totalviktinte högre dragfordonetsär än tjänstevikt.åierkallande ogiltigforklarandeoch körkon.av
KategoriB E+

fordonskombinationer består dragfordoniettsom av-
HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖUANDE. kategoriBoch släpvagn. kombinationeninteen om ryms

inomkategoriB.

KategoriCArtikel1
bilar tillåtentotalviktmed 3 500över kg meden-I enlighet imedestämmelsemadettadirektivskall undantag sådana i kategori bil iD. Tillav somavses eninföranationella ikörkortöverensstämmelsemsstaterna kategoridenna fårkopplas släpvagn tillåtenmeden enmedden beskrivsi bilagagemenskapsmallsom totalvikt högst750kg.av

2. Körkort utfärdadeär medlemsstaternaskallsom av KategoriC E+erkännasömsesidigt.
mbinatiuueifordon består dragfordoniettsom av-

kategoriC och släpvagn tillåtentotalviktmedOminnehavaren giltigtnationelltkörkortförlägger en en somettav
överstiger750kg.sin hemvisttill medlemsstatdenänpermanenta enannan som

har utfärdat körkortet får värdmedlemsstatenför
KategoriDkörkortsinnehavarentillämpasinanationellabestämmelserom

giltighetstid,hälsokontrollerochskatter.ochfårpåkörkortet bilar avseddaför och utöverpersontransporter som-föra all information nödvändigför administrativaärsom förarsätet fler sittplatser. bilhar åtta Till i dennaän ensyften. kategori totalviktfårkopplas släpvagn tillåtenmeden en
inteöverstiger750kg.som

Artikel2 KategoriD E+
fuiduu mbinatioiier ibestår dragfordonettEmblemet somsidan avpå l körkortenligtgemenskapsmallen -av kategoriD och tillåtentotalviktsläpvagnmedskallinnehålla en en somnationalitetsbeteckningenfördenmedlemsstat

750överstiger kg.harutfärdatkörkortet.som

Medlemsstaterna vidtaskall alla åtgärder ärsom 2. Förkategori B,B C,C E, D E fårA. Doch+ + +nödvändigafor förhindra körkortförfalskas.att att
särskildakörkortutfärdas behörighet förafordonsom attger
i följandeunderkategorier:Medlemsstaternafårmedkommissionenssamtyckegöra

sådanaändringar malleni bilagal nödvändigaförärav som
UnderkategoriA1databehandlingkörkortet.av

överstigerlättamotorcyklarmed slagvolym inteen som- cm125 och effekt inteöverstiger kW.llen somArtikel3
UnderkategoriBlDetkörkort i artikel behörighet föralanges attsom ger fyrhjuligamotordrivnaoch cyklarfordon trc-i följandekategorier -
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UnderkategoriCl varjetvåhjuligt förmotorcykel: fordon konstrueratärsom
hastighet överstiger50kmtim drivseller deten som om

bilar tillåtentotalvikt 3 500 inte forbränningsmotormed med slagvolymöveren men av en en som
cm3.i överstiger7 500kg, medundantag sådana 50 Motorcykelmed sidvagnskallöver somavsesav

kategoriD. Till bil i dennakategorifår kopplas behandlas sådantfordon.sätt etten en samma som
750släpvagnmed tillåtentotalvikt högst kg.en av bil: varjemotordrivetfordon inte motorcykelochärsom

för pånormaltär ellergodstransportavsettsom person-
UnderkategoriCl E fordonellerför dra avseddaförväg väg+ att person-

Definitioneninnefattarellergodstranspon. trådbussar,
fordonskomhinationer dragfordonibestår ickespårbundnafordon tilldvs. är anslutnaettsom av som en

tillåtenunderkategoriCl medoch släpvagn elektrisk Jordbruks- skogstraktoreromfattasledare. ochen en
förutsättningtotalvikt överstiger750 underkg att inte.som

kombinationenstillåtnatotalviktinteöverstiger 000 varje motordrivetjordbrukx-och .rkøgsbrultstraktørz-tillåtnatotalviktinte högreoch släpvagnens är än fordon hjulellerband harminsttvåaxlarochsomtjänstevikt.dragfordonets huvudsakligafunktion dragkraft.ochdessärvars som
särskiltkonstrueratför dra,skjuta,bäradessutomär att

UnderkategoriDI maskiner vilkaellerdrivavissaredskap, ellersläpvagnar,
jord- ochanvändsi sambandmed ochskogsbruk. som

bilar avseddaför och utnyttjasför ellerutöver endastsekundärt godstransportpersontransporter som person--
förarsätet inte förhar fler åtta fler än för drafordon användsän vägeller vägsexton att sommen
sittplatser.Till bil i underkategorifårkopplasdenna ellergodstranspon.en person-

överstigersläpvagn totalvikt inte 750kg.meden en som
kommissionenfår medlemsstaterna4. Eftersamrådmed

i 3andraföreskriva hastigheterde punktlägre än somangesUnderkategoriD1 E+ påförutsättning dettaochtredjestrecksatsenunder att anges
körkortet.dragfordonifordonskombinationer består ettsom av

tillåtentotalviktkategoriD1och släpvagnmeden somen fastställaFör underkategoriAl får medlemsstaterna5.överstiger750 förutsättning,kg,under begränsningar.ytterligare
totalviktinteför kombinationenstillåtnadetförstaatt fårMed kommissionenssamtycke medlemsstaternaöverstiger 000 tillåtnatotalvikt12 kg ochsläpvagnens särskildaartikelinte tillämpas vissabesluta denna skallatttjänstevikt.inte dragfordonets ochärhögreän motordrivnaavtyper specialfordonförfordon.Lex.

handikappade.för inte fördet släpvagnen användsandra att
persontransport.

rlikel4A

l beteckningar behörighetdettadirektivanvändsföljande medde villkor förförarens skallDe gäller angessom
betydelser här körkortet.som anges:

handikapptill följd fysiskt endastmotordrivetfordon:varjemed försettfordon 2. Omkörkortet ettmotor avsom
särskiltanpassadeinte för vissa fordonellerförkraft framföras och gällerkan väg är typerav som avegen

iföreskrivsi artikel7 avläggasspårbundet. fordonskalldetkörprovsom
sådantfordon.ett

trehjuling fyrhjuling:varje fyrhjuligtfordonoch ellertre-
hastigheti kategoriB konstrueratförär somsom en

gnisttändöverstiger50 kmtim drivs en Artikel5ellersom av
forbränningsmotor överstigermed slagvolym 50somen

varjecm villkor:följandemotor likvärdig Förutfärdande körkortgällermed effekt.elin avannan
överstiga ItjänsteviktenTjinscviktenfårinte 550kg. för

D får utfärdasför denelektrisktdrivna batterierinte in. Körkortför kategoriC och endastfordomskall räknas a
kategorii B.redanharkörkortsom

Medlemsstaternafår fastställalägre värden för kategoriB E,C E D E fårendastb Körkortför och+ ++tjänstevikten läggatilloch andravärden, högstat.ex. Ci kategoriD.utfärdasför redanharkörkortdensomslagvolymellereffekt. respektiveD.

488
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2. l fråga körkortensgiltighetgällerföljande: effektviktförhållande överstiger0,16kWkgom som
dockminsttvåårserfarenhet förarekrävs som av

Körkorta förkategoriC E D Eeller gäller föräven+ motorcyklarmedlägreprestanda innehavare+ som av
fordonskombinationeri kategoriB E. körkortförkategori Detta erfarenhet+ A. kravpåett

får åsidosättasdock harfyllt21den ansökerom somb KörkortförkategoriC E förgäller kategoriDäven+ + årochgodkännsi särskiltkörprov,ettE innehavaren behörighethar föra fordoniom att
kategoriD. förkategoriB Boch E,+-

för kategoriC, C E underkategoriCl och+ samt-
Cl E, inskränkningi bestämmelserna+ utan omFörkörninginom territoriumfårmedlemsstaternaeget förande sådanafordoni EEGrådetsförordningavdessutomtillåtaföljande: 382085 den 20 1985decembernr av om
harmonisering viss social lagstiftningav omKörkorta förkategoriAellerAl får behörighet föraattge vägtransporterlmotordrivna ochfyrhjulingar.tre-

b Körkortför kategoriB får behörighet föra lätt c 21årattge
motorcykel. för kategoriD ochD E underkategoriDl+ samt-

ochDl E. inskränkningibestämmelserna+ utan om
förande sådanafordoni förordningEEGav nrEfter4. samrådmedkommissionenfår medlemsstaterna 382085.inomsittterritoriumtillåtaatt

a den harfyllt21årochi minsttvåår hafthar körkortsom Medlemsstaternafår undantagfrångöra deålderskravmedbehörighetenfår fordoni kategoriB föra Dl med gällerför kategorierna BA, ochB E utfärdaochsom +högstl6 sittplatser. förarsätet.utöver och meden sådana tillkörkort fyllt 17år, intefråndock depersonersomtotalvikt inteöverstiger3 500 exklusivekg allsom bestämmelserför kategori iA punktl.b förstasomangesstningavseddför handikappadetransportav, strecksatsen.sistameningen.förutsatt fordonen ipersoner. användssamhällsnyttigatt
verksamhetorganisationer inte affärsdrivandeärav som
och föraren ersättningbidrarmedsinatjänster,att utan Medlemsstaternafår inomsitt territoriumvägraatt

b den harfyllt i minst21åroch tvåårharhañkörkort erkännagiltigheten körkort utfärdadetillärsom av som personer
behörighetenmed Bfårförafordonmed totalvikt inteharfyllt 18år.en som som

överstiger3.500 förutsatt fordonenhuvudsakligenkg, att
stationärt rekreationssyfteanvänds i instruktions-eller och

de i samhällsnyttigverksamhetanvändsatt Artikel7av
organisationer inte affärsdrivande,år samtattsom
fordonenär ombyggdaså deintekananvändasför Körkortfåratt dessutomendastutfärdastill

niofler eller föräntransportera personer annan
godstransport nödvändigförden absolut den a sökandeän är har godkäntsisom körprovochsom ett ett
aktuellaverksamheten. kunskapsprov uppfyllerdemedicinskakravsamt som

fastställsi bilaga2och
sökandemed bosättningsortinomb denpermanentArtikel6 utfärdaredlemsstat körkorteteller kanintygasom som

harstuderat i minstde där månader.att sexFörutfärdande körkortskallföljandeåldersgränsergälla:av

a 16år Medförbehållförbestämmelser kankomma antasattsom
för underkategoriAl. och dettaområdeskallvarjerådet medlemsstatbehållarättenav

grundval nationellakriterierfastställagiltighetstidenatt avunderkategoriBl. körkortförde medlemsstatenutfärdar.som
b 18år

förkategoriA. Förbehörighet föramotorcyklaratt Medlemsstaternafår kommissionensmed- samtyckefrångå
med högre effekt 25än kW elleren bestämmelsernai bilaga3 detta förenligtett är medom
effektviktlörhållande överstiger0,16kWkgsom
eller motorcyklar med sidvagn med ett EGT L 370,31.2.1985.nr s

44W
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principer fastställs Ett sådant får detkörkortutvecklingochde utbyte endastgöras harläkarvetenskapens som om som
utfärdats tredje inlämnatstill behörigai bilaga. det landethar dedenna av

imyndigheternaden medlemsstat utbytet Omgörsom
innehavaren utfärdatsStraffrätt och körkort har på dettasättMed förbehåll för nationell4. ett somav

till inteartikel1.2samrådmed flyttar medlemsstatbehöverordningsbestämmelserfårmedlemsstaternaefter annanen
tillämpa tillämpas.kommissionen:for utfardande körkortav

i nationellalagstiftning rör andrabestämmelsersin som
9direktiv. Artikeliförhållanden de dettaän somavses

bosättningsort i direktivdeni Med detta platskörkort5. Det inte tillåtet inneha änär permanent avsesatt mer en
varjeunderminst185där normaltbor,dvs. dagarmedlemsstat. enperson

yrkesmässiganknytningkalenderår,till följd personligochav
yrkesmässiganknytning,till följdsaknareller,ompersonen

personliganknytning bandmellanpräglas näraArtikel8 en som avav
hanbor.ochdenplatsdärpersonen

giltigtnationelltkörkortutfärdatOminnehavarenettav
yrkesmässigaanknytningentillbosättningsort För hardensinmedlemsstatharförlagt permanenta som enenpersonaven

begära därförpersonligaanknytningenochplatsändentill får han hanskörkortmedlemsstat, att somannanannanen
olika i fleraplatsertvâeller medlemsstaterDen omväxlandeborlikvärdigtkörkort. medlemsstatskallbytas ett somutmot

bosättningsuiteit denskalldockdenkontrollera detdetbehövsverkställerutbytetskall att ansesvarapermanentaom
personliganknytningtill vilken underplats han hargiltigt.inlämnade fortfarandekörkortet är

förutsättning med regelbundnamellanrumatt personen
inteuppfyllasdit. Dettasistavillkorbehöverpningen återvänderföljer tillä2. Om inte omannat avav

for genomförai medlemsstatfår bori Straffrätt ordningsbestämmelserterritorialprincipen och att enpersonen en
uppgift.Studiervid universitetellertidsmässigtbegränsadharinnehavaren körkortdenmedlemsstatdär ett somav

utbildningsanstaltskallintemedföra densinutfärdats medlemsstathar permanentaattpermanenta annanannanav en
bosättningsortenändras.sina nationellabestämmelsebosättningsorttillämpa om

annulleringi frågabegränsning, indragningochåterkallande,
rtikel 0i A 1körkortet dettadetbehövs,bytakörkortoch, utom om

syfte.
kommissionen fastställamed samtyckeMedlemsstaternaskall

kategorieröverensstämmelsenmellande körkortreglerförskallåterlämnaverkställerutbytet3. Den lemsstat avsom
genomförandet direktiv,ochdeutfärdatsfore dettamyndigheternaidenmedlemsstattilldetgamlakörkortet avsom som
i artikelkörkortskälenfördetta.harutfärdatkörkortetoch somangesanger

kommissionenssamtyckefår med göragiltigheten Medlemsstatfår erkänna4. Enmedlemsstat vägra ettatt av na
lagstiftningändringari sin nationella ärsådanamedlemsstatutfärdatskörkort har somomen annansom av

genomföra i artikel8.4,5nödvändigafor bestämmelsernaterritoriumförstnämndamedlemsstatensinnehavareninomden att
i ochpunktföremålför deåtgärderär någon somangesav

lArtikel IEn likaså utfärdakörkort denmedlemsstatfår vägraatt om
isådanåtgärdsökande föremålförär en annanen

ikraftträdandet direktivskallrådet.påFemårefter dettamedlemsstat. av
nationelladekommissionen,förslag överseav

valfriaunderkategorier,i fråga allabehöriga beWmmelsernafårdeVid förlustellerstöld körkort somett omtex. av
ii enlighetmedartikel syfteha inrättatssin kaninnehavarenhar attmyndigheternai den där permanentastat

harmonisera avskaffadem.förlorade. ellerdetbosättningsortutfärda körkort ersätterett som
ersättningskörkortetmyndigheterskall utfärdaDessa

Artikel Zdåså ltillgängligaeller ärgrundval uppgifterdehardeav
intyg från de behörigalämpligt grundval ettav

kommissionenEftersamrådmed skallmedlemsstaternautfärdadei detmyndigheterna den medlemsstatsom
författningarjuliföredenl 1994 delagarochandraursprungligakörkortet. anta som

julinödvändiga följa direktiv denlfor dettaär senastatt
1996.6. Om harutfärdatsmedlemsstatbyter körkortettut somen

enligtgemenskapsmallentredje körkortlandett motettav
När beslutar dessaåtgärderslz-rllde2. medlemsstatskall förnyandenellerutbyten skerutbytet omsamt ensom senare

direktiv åtföljtishänvisningtillinnehålla detta ellerantecknaspådet körkonet. onavennya

4 U9
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sådanhänvisning offentliggörs.de föreskrifternär Närmare Artikel14
hurhänvisningenskall varje självgörasskall medlemsstatom

utfärda. Dettadirektivriktarsigtill medlemsstaterna.

Medlemsstaterna biståskall varandravidgenomförandet
dettadirektivochskall upplysningarsåbehövsutbyta Utfärdati Brysselden29juli l99l.av om

körkort registrerat.de deharom
Pårådesvägnar

Artikel13 H. VANDENBROEK

Direktiv80l263EEGskall juliupphöra gälladen1 l996. Ordförandeatt

-Wl
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BIIAGAl
BESTÄMMELSERFÖRKÖRKORTENLIGTGEMENSKAPSMALLEN

följandeman:Färgen enligtgemenskapsmallenskall ochkortetskallhakörkort vararosa
Höjd.106mm.

222Bredd. mm.
bestå sidor.2. Körkortetskall avsex

QSidan innehållal skall :
utfärdatNationalitersbeteckningenfördenmedlemsstathar körkortet.som

utfärdat valfritt.medlemsstathar körkortetNamnetpåden som
följande:Nationalitetsbeteckningenför harutfärdatkörkortetskalldenmedlemsstatsom varaenav

IRL: IrlandBelgienB:
italienDK: Damnark

Tyskland L: LuxemburgD:
NL: NederländernaGR: Grekland
P: PortugalE: Spanien

Storbritannien.Frankrike UK:F:
i utfärdartypsnitt ellerdespråk användsdenmedlemsstati detOrdetkörkortstort somsom europeiskafinnasi litettypsnitt delämpligtmellanrumskallordetävenkörkortet.Efterett

övrigaspråk.gemenskapernas
språk i denfinnastryckt detellerde användsEuropeiskagemenetumma:mallskallOrden som

medlemsstatutfärdarkörkortet.som
följande:Sidan2skallinnehålla

lnnehavarensefternarrut.
övrigaInnehavarens namn.
födelsedatumochfödelseort.lnnehavarens

förinklusiveplatsochdatummyndighet harutfärdatkörkortetdenbehörigaNamnet som
myndighetensstämpel.utfärdandetsamt

Körkortetsnummer.
fotografi innehavaren.En av

underskrift.innehavaren:
valfritt.bosltmingsortellerpostadresslnnehavarenspemtanenta

skallinnehållaföljande:Sidøma3och4
undenkategorin,giltighetstiden,körkortetförFordonstundenkategorier.datumför utfardandeav för varjeupplysningar restriktioneri kodform berördövriga ellermyndighetensstämpelsamt

underkategori.
lagstifmingfårutelämnaskörkortfinns i lemsstatsnationellaUnderkategorierinte upptagsom en

medlemsstat.utfärdasdennasom av
sidanFöljandekoderskallanvändas 4:

harmoniseradegernenskapskoder.1-99:Kod
inomden körkortsutfardandenationellakoder endastgäller100ochdäröver:Kod som

ten-itorium.medlemsstatens
ikategori överförastillsidan3 händelsekörkortetförvarje skallfördetförstautfärdandetDatum avav

ttning utbyte körkortet.eller avsenaree.
följande upplysningar:Sidan5farinnehålla typerav

varitåterkallat.Perioder vilkakörkortetharunder
territorium,därdenvanligaAllvarliga harbegåttspådenmedlemsstatsöverträdelsersom övervakning gälleridennabeaktasidereglerför förarebosänningsortenbelägenochär somavsom

stat.
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Sidan6skallinnehållaföljande:
Giltighet tillbegränsadden territoriumär harbeviljatdenför körkortetgörastatssom som att- likvärdigt, förfordonskategie:eller inteomfattasdettadirektivinklusivedammförsom avutfárdandegiltighetstider.och
Platsförvalfri uppgift ändring innehavarensvanligabosättningsott.om av-

Textenpakörkortetssamtligasidor sidanl skall avfattaddenutfatdandemedlemsstatensutom varaspråk.
Om medlemsstat avfattaönskar dessa nationelltspråk danska,in engelska,franska.texter etten annat
grekiskaitalienska,nederländska,portugisiska ellerspanska tyskaskallmedlemsstatenmedbeaktande

övrigabestämmelseri dennabilaga Ivåsprikigversionupprätta körkortet innehållerav en av ettsom avdespråk nämnssom ovan.
Ominnehavaren körkortutfärdat förläggermedlemssta sinvanligabosattningsorttillettav aven enmedlemsstatfården medlemsstatenannan senare ange

adressändringarsid. och-
upplysningar nödvändigaadministrativaskäl, allvarligaär överträdelserharbegåttssom Lex.av som- den territorium.sid.5statens

sådanauppgifte dekörkort denmedlemsstatenutfärdaraven och detfinnsom anges som ettomför ändamål.dettautrymme
Som undantagfrån i bilagapunkt2 deruta skallkörkort utfärdasi Storbritannienunder tid högstett som en avtioårefter direktivinteantagandetdena behöva förseddamed fotografi innehavaren.ettav vara av
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BIMGA2

FÖRMÅGA KRÄVSFÖR FÖRAKUNSKAPER, OCHBETEENDESOM ATI MOTORDRIVNA
FORDON

Vid tillämpningen bilagadenna omfattarnedanståendebestämmelserbådekategorierochavunderkategorier,detintesärskilt det underkategoriärattom anges en somavses.

Inledning
For körasäkert förareskall allamotordrivnafordonhadekunskaper,denförmågaatt ochdetavbeteende förkrävs kunnaattsom

upptäckatrafikfarorochbedömaderasallvar,-
hasådankontroll fordonover de skaparfarligasitt att inte situationersanitreagerai lämpligt sådanasituationersätt skulleuppstå,om
följavägttañkbestämmelser,särskiltdem avseddaförebyggatrafikolyckorär ochattsoma bibehållattañkrytmen,
upptäckaallvarligatekniskafel sittfordon,särskiltsådana säkerhetsrisk,utgör ochsom en- låtaåtgärdadem lämpligtsätt,

hänsyntillsamtligafaktorer påverkarkörförmåganLex.alkohol,trötthet,dåligta som syn- iosv. syfte bibehållahela skicklighetden nödvändigforär korasäkert,att attsotn
samtligatrafikantersvarna säkerhet,särskiltde och visasvagaste mestutsättas, attgenom- tillbörlighänsyn andra.mot

Kunskaper
Förareskallkunnavisakunskaperoch förståelseföljande:godom en av

2.1 Betydelsen införuppmärksamhetochattitydertillandravägtiafikanter.av
2.2 Mekaniskaaspekter harbetydelseförtrafiksäkerheten.Förareskallkunnaupptäckadesom

vanligastefelen.särskilt upphängnings-ochbromssystem,däck,belysningochstyr-,
körriktriingsvisare,reflexanordningar,backspeglar,vindnitaochvindrutetorkare,avgassystemoch
säkerhetsbälten.

2.3 Deviktigasteprincipernaförhur häller säkertavståndmellanfordonbromssträckorochettmanväghållningvidskildaväder-ochvägförhállanden,
2.4 Uppfartrtingsförmäga,omdömesfömiägaochbeslutsfattande,särskiltreaktionstiden,liksom

förändringari körfönnáganberorpaalkohol, mediciner,drogeroch psykiskttillståndochsomtrötthet.
2.5 Särskildariskfaktorer förknippadeär medandratrafikantersbristandeerfarenhetochdesom mestkategoriernatrafikanter, barn,fotgängare,cyklisteroch mednedsattutsatta t.ex.av personerrörelsefönnäga.
2.6 Risker förknippademedförflyttningär ocliförandeolikafordonstyper riskerochdesom av somderasföraresolikasynfältinnebär,
2.7 Riskfaktorervidkörning beror olikavägforhällanden,särskilt hurdeändrastill följdsomtidenvädretoch dygnet.av
2.8 Olika egenskapervägtypers ochdedärmedsammanhängandeföreskrivnakraven.
29 Fordonetssakerhetsutrustning,särskiltanvändningensäkerhetsbältenochsäkerhetsutrustningavforbam.
2.10 Bestämmelsergällerförfordonets ianvändningmiliöhänseendelämplig:invändningsom avliudsignalanordningar,mättligbränsleförbrukning,begransniitgavgasutslapposv.av

Vägtrzifikhestaittmelsenia,särskilt inklusivevagtnarken, vayiiiarkizringzii,signaler,vitiningsplikt
ochhastighetsltegränsningar.
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2.12 i fråga administrativaBestämmelser dokument förkrävs användafordon.om attsom
2.13 för förarenAllmämtaregler hur skallhandlavid olycka vamingsanordningplacera ochuten en

slå vilkaåtgärderhan vidtaförlarmoch kan så nödvändigtbiståtralikolycksoffer.ärattom
Säkerhetsfaktorer fordonetrör ochdesom transporteras.personersom

Fönnåga
Reglernanedangällerendastfördefordonförvilkade relevanta.är

skallkunnaförberedasigförtrafrksäkerFöraren körning attgenom
däck,belysningreflex3.1.1 kontrollen styming,bromsar,körriktningsvisareochart

Ijudsignalanordningi skick.är gott
3.1.2 ställa för korrektkörställning.sätet att en

och3.1.3 ställa backspeglarsäkerhetsbälten,
3.1.4 kontrolleradörramastängda.äratt

fordonetsntanövreringsanordningar.3.2 Förarenskallbehärska dvs.

ratt.-
gaspedal.-
koppling,-
växellåda.-
parkeringsbromsochfotbmms.-

förochkunnaanvändadem att
3.2.1 ochköraivägmjukti uppförs- nedförsbackeliksom planmark,ochstartamotorn

accelereratill lämplighastighetmedbibehållenrakkurs, vidväxlingäven
hastighetenför utföra högersvängarikorsningar.eventuelltbegränsat3.2.3 ochvänster-attanpassa bibehållen fordonet,med kontrollöverutrymme.

3.2.4 raktbakåt,ochbackahögereller hörn bytakörfält,backa vänsterruntett utanan
vändafordonettill riktningmedanvändningfram-ochbackvaxlar,motsatt av

3.2.6 genomföra inbromsningtill stillastående.såkorrekt behövs göraatten om genom ennödbromsning,
3.2.7 parkerafordonetochlämna parkeringsplatsparallellt, ellervinkelrättframåtochbakatsnetten

påplanmark i uppförs-ochnedförsbacke.samt
3.3 situationer beskrivsi 3.2skallförarenkunna fordonenövrigareglagel de dvs.manövrerasom

förvindrutetorkare.vindrutespolare.defroster luftkonditionering,belysningoch osv.

Beteende
Förarenskalli nomnalatrafrksituationerkunna fordonetsäkertochmedbeaktande4.1 manövrera avförsiktighetsmåttnödvändiga attsom
iaktta sträckning,vägmarkeringar,4.1.1 bland medanvändningbackspeglar skyltarvägensannat av

tänkbaraochfaktiskarisker,samt
kommuniceraandratrafikantertillåtetmed sätt

4.1.3 lämpligti faktiskarisksituationer,reagera
4.1.4 efterlevavägtrafikbestämmelsemaochföljainstruktionerfrånpolistrañkvakterosv.,
4.1.5 visavederbörlighänsyn trafikanter.andramot

4%
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haförmågani normaltrafik. sakenFörarenskalldessutom4.2 sättatt ett
ochleller parkeringsplats.franvägkanten4.2.1 köraut en

i hastighet till trañkförhallartdena, anpassad4.2.2 köramedfordoneträtt vägen ären sombeskaffenhet,ochvägens
avståndtillandrafordon4.2.3 hållarätt

körfält4.2.4 byta
stillaståendefordon hinder,parkeradeeller och4.2.5 passera

i trängamötandefordon.4.2.6 även passagenpassen
i olikasituationer,4.2.7 köraom

plankorsningarsigoch4.2.8 närma passera
vägkorsningar.sigoch4.2.9 närma passera

i korsningarellerför lämnakörbanan,tillhögeroch4.2.10 vänstersvänga att
urstigning.nödvändigförsiktighetvid42.11 iaktta

E,C EochD Efordonkategori B,C,D,BSärskildakravför föra i A, +5. + +att
Kategori5.1 A

fordoni ka A skalldessutomkunnaFörareav
påhjälmenoch andrasil L5.1.1 justera

ledadenmed avstängd,fälla motorcykelnsstödochflyttaden5.1.2 motornattgenomupp
användningstödet.motorcykelnmed5.1.3 parken av

5.1.4 utföra U-sväng.en
i olikakörsimationer.medvid inklusivelåghastighet.ochfordonet olikahastigheter5.1.5 balansera

ellerutanpassagerare
sigi sambandmed5.1.6 luta sving.

Kategori D.C EachD E5.2 + +
förha kap och godförståelsefordoni dessakategorierskalldessutomFörare om enavföljande:

trafikanter:synfält beror fordonensBegränsningari sitt ochandra5.2.1 eget som r.,
fordonetskurs.5.2.2 Vindens

om åkte:och5.2.3
färdskrivare.viloperioderochanvändningBestämmelserarbetstider,5.2.4 om av

gaspñdragens5.2.5 Principernaförbromssystemensoch
ncdstänkningmedvidomkörninggrund faranförFursiktighetsätgärdermåstevidtas5.2.6 avsom

ellervatten smuts.
vägkarta.5.2.7 Läsningav

kunnaDeskalldessutom
5.2.8 kontrollenservostyrdabromsochstyrsystem,
5.2.9 användadeolikabmmssystcmen,
5.2.10 andra v ar-Hrd änsystem ua.

vid5.2.1] justerafordonetskurs efterdesslängdochöverhäng.sväng

41
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5.3 KategoriB C,C D E+ + +
Förare fordon kategorieridessa skallav

5.3.1 kannatill såkerhetsfaktorerharsambandmedfordonetsde last.som
5.4 Kat:goriB+E,C+E,D +E

i kategorier kunnaFörare fordondessa skallav
ellerpåhängsvagntillochfrån5.4.1 kopplasläpvagn dragfordonet.

5.5 KategoriD
Förare fordonidemiakategori visaskall deattav

till5.5.1 känner reglernaförpersontransport,
5.5.2 hurdeskalluppträdai sambandmedolyckor,ochvet
5.5.3 dessutomvidtasärskildakan säkerhetsatgärderi fraga fordonet.om

Användningfordonetav
l ochutanförstadsbehyggelseskallförarenkunnakörasinfordon olika undervägartyperavolikaförhållanden ljus.trafiktäthetväder, osv..

FÖRFÖRARPROVMlNlMlKRAV.
Medlemsstaternaskallvidtadeatgärder nödvändigaförar säkerställaden ansökeratt attsom som omkörkorthardekunskaperoch fömtaga uppvisarden detbeteende krävsför förasamt att ettsommotorfordon.Fördettaändamål finnasskalldet förarprov bestårett som av

kunskapsprovoch-ett
körprov.ett-

Villkorenforgenomförandetdetta fastställsnedan.av prov
Kunskapsprov7.
Uforrruting7.1
Provetskall utformatför säkerställadensökandehardekunskaper krävsi deatt attvara som

förtecknadei punkt2 5i bilaga.ämnen ir och dennasom
Om iden ansöker körkort kategoriredaninneharkörkorti kategoribehöversom om en enannan
de bestammelsei punkt7i bilagaintetillämpas.dennagemensamma u.

7.2 Obligatoriskapunkterør samtligafordonrkaregørier
Punkternanedanhänförsigtill i bilaga.punkt denna

7.2.1. Provet innehållafrågor finnsskall varjepunkt förtecknadnedan.Varjemedlemsstatskallom sortisjalvfastställafrigornasinnehåll.
7.2.1 Vägtrafikbestammelser

Punkt l l .
7.2.1.2Föraren

Punkt 2.4.l och
7.2.1L3Vägen

Punkt2.32.7 2.8.och
7.2.1.4Andravägtrañkanter

Punkt2.5och2.6.
7.2.1.5Allmäm1aregler förordningaroch särskildabestämmelsersamt

Punkt2.12,2.l3och2.14
Det föreskrivsi7.2.lskalldessutom slumpmässigkompletterasmed kontrollpmvsom en enföljandepunkterrörandefordonet: 2.9 2.10.2.2. ochav
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7.3 Särskilda.rlärrrrnelserjiirkategori D,C EochD E+ +
Förden ansöker körkortförkategoriC.som D,Com EochD E skall+ det+ provsomföreskrivsi punkten7.2dessutomkompletterasmedföljande:

7.3.1 Enobligatoriskkontroll följandepunkteri enlighetmedav punkt5i dennabilaga.
7.3.1.1KategoriC.D.C+EochD+E

Punkt5.2.3utomförCl,Cl D1ochDl+ E. 5.2.4+ utomanvändningenflrdskrivare,avbehandlasi punkt9.3.1och5.2.5som utomförCl,Cl Dl ochDl+ E.+
7.3.1.2KategoriD

Punkt5.5.1och5.5.2.
7.3.2 Enslumpmässigkontroll punkterna5.2.1,5.2.2eller5.2.6.avenav

Körprov
8.1 Fordonetochdm utrustning
8.1.1 Förförande fordonmedmanuellväxellådakrävsav godkäntkörprovett genomförtsisom ettsådantfordon.

Om sökandegenomförkbrpmveti fordonen medautomatiskväxellådaen skalldenaangesdetkörkort utfärdaspågrundvaldetta Körkortsom med sådanangivelseav endastprov. en gerbehörighetförafordonmedautomatiskatt växellåda.
Medfordonmedautomatiskväxellåda fordon,i vilketutvaxlingenett mellanavses ochmotornhjulenendastkanvarierasmedgaspedalenochbromsarna.

8.1.2 Defordon användsvidkörprovenskalluppfyllasom deminimikrav nedan.somangesMedlemsstaternafårinförabestämmelser- ellerflerakrav.om
KategoriA

Erfarenhetsbasebehörighetförstapunkteni förstastrecksatsenartikel6.1b:- avmotorcyklar sidvagnmed slagvolym emutan överstiger120 och maximihastigheten som enminst100kmltim.om
Direktbehörighetandrapunkteni förstastrecksatsenartikel6.1b: motorcyklar- av utansidvagnmed motoreffektminst35kW.en om

KategoriB
Fyrhjuligafordoni kategoriBoch maxirnihastighetminst100kmtim.en om
KategoriB E+
Furd- inationer bestar provfordoni kategoriBochsom ett släpvagnav med totalvikten enminstl 000kgoch har maximihastighetom minst100kmltimsom ochinteen omfattasom avkategoriB.
KategoriC
Fordoni kategoriCmed totalvikt minst10000kg. längden minst7 ochom en om meter ennraximihastighetminst80kmtim.om
KategoriC E+
AntingenIedadefordonmed totalvikt minst18000kg. längd minst12en ochom en om metermaximihastighetminst80kmtimellerfordonskombinationeren om består pmvfordonsom ettavi kategoriCoch släpvagnmed längd minst4 ochen med totalvikten minst18om meter en om000kg. längd minst12 och maximihastigheten om meter minst80kmtim.en om
KategoriD
Fordoni kategoriD med längd minst9 och maximihastigheten minst80om meter en omkmltim.
KategoriD E+
Fordonskombinationerbestår provfordoni kategoriDoch släpvagnsom ett medav totalvikten enminst1250 ochom maximihastighetminst80kmtim.en om
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underkategorierValfria
UnderkategoriAl

cm.75slagvolym minstmedsidvagnMotorcykel omutan en
UnderkalegoriBl

60kmtim.maximihastighetminstcyklarmedfyrhjuligamotordrivnaTreeller omen
UnderkategoriCl

minstmaxtmihastighet000 ochtotalvikt minst4 kgunderkategoriCl medi omFordon enomen
knitim.80

UnderkategoriCI E+
medkategoriCl och släpvagnibestår provfordonFordonskombinarioner en enettavsom maximihastigherminst8 ochlängdharminst2000kg omtotalvikt meter ensamt en omom

kmtim.minst80
DIUnderkategori

80knitim.minstmaximihastighetmedunderkategoriDliFordon omen
UnderkategoriDI E+

medunderkategoriDloch släpvagniprovfordonbestår enFordonskombinationer enettavsom kmtim.minst80maximihastighetharminstl 250kgtotalvikt samt omenom
skallochbeteendeFörmåga8.2 provas:om

egenskaper.förfordonetsde relevantaendast irgällerNedanståendebestämmelser om
gallerfordonetFörberedelser8.2.1 som

följandemed kravkörningi enlighetsäkersigforförberedavisa dekansökandeskallDe att 3.l.3 bestämmelseni 3.1.2,bilaga3.1 i dennapunkten omhinvisningamaavser användsoch l .4.sådantföreskriverlagenendastsakerhetsbaltengäller attettom
fordonetManövrering8.2.2 av

tillfredsställandefordonetsreglageanvända ettvisa dekan attskallkunnaSökande genomatt bilaga:3.2i dennapunktenltinvisningarnaföljandemanñvrerutföra avsersätt
inte3.2.6dock3.2.2.3.2.3ochuppförsbacke,möjligtimarkochpåplan3.2.1startPunkt om

i punktl0.l.l.vilkenbehandlasnödbmmsning,
minsttvå3.2.7skall3.2.5och provasi 3.2.4,punkturval demanövrerEn angessomav i 3.2.5hackning.Degalla manövrerskallpunkterna, angesförde sommanövrer tre varaven ansökerDenD E.E,C Eoch ettfordonskategorieuuC,D.B + + omför + somskallprövas svängningpåsamtidigbackningmedgenomföra ettkategorierskalli någon dessakörkort enav fastställa.självafårmedlemsstaternasinsom

trafiken8.2.3 Beteendei
iakttagandeochmedfullständigsäkerhettrañkförhallartden,mednormalaunderSökandeskall bilaga:ii punkt4 dennasamtligaföljandeutföra manövrernödvändigförsiktighet angessomav 42.104.2.9och4.2.4,4.2.5,4.2.2,4.2.3,4.2.1, samt4.1.3,4.1.4,4.1.5. om4.1.2.4.l.l,

4.2.8.4.2.6,4.2.7ochiså möjligt demanövrerävenär angessom
EochD Ekategori D,Cbestämmelserför + +Särskilda8.3

Ckategori D,för A,körkortansökerskalldendeFörutommanövrer omsomovansomavses bilaga:itill 5 dennahänvisningarpunktEutföraföljandemanövrerEochD ++
Kategori8.3.1 A

medledadeneventuelltflyttadenmotorcykelnsstodoch motornfalla attPunkt5.1.2 genomupp kontrollskallanvändas,föreskriver hjälmskall5.1.6.Omlagenavstängd,5.1.3och att i 5.l.l skallkontrollerpåsatt.Ett.urval degenomföras den rättär somangesatt avav hastighetervidolikakontrolleras5.1.5skallhållabalansenpunktFörmågangenomföras. att ivilketbehandlasintemedi olikakörsituationer,docklåghastighetochinklusive passagerare,
9.1.2.1.punkten
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8.3.2 KategoriC,D,C+EochD+E
Punkt5.2.8,5.2.9utomförC1ochD1.52.10utomförClochD1och5.2.l1utomförC1
ochD1.

8.3.3 KategoriD
Punkt5.5.3.

Kunskapsprovellerkörprov
9.1 Medlemsstaternafårsjälvafastställadensökandesförmågaochbeteendeinomdeområdenom

nedanskallkontrolleras kunskapsproveller körprov.ettsomanges ettgenom
9.1.1 Samtligakategorier
9.1.1.1Slumpmässigakontroller däck belysning,rcflexanordningar.styrning,bromsaravkörriktningsvisareochIjudsignalanordningmedavseendeskick.
9.1.1.2Nödvändigaförsiktighetsåtgärderfordonetlämnas.när
9.1.2 KategoriA
9.1.2.1Fönnägahållabalansenmedatt passagerare.
9.1.3 Kateg0riC.D,CEochD E+ +
9.1.3.1Användningfärdsltrivare.av
9.1.4 KategoriC E+
9.1.4.1Kopplingsläpvagnellerpåhångsvagntill frånoch dragfordonet.av
9.1.4.2Sakemetsfaktorerharsambandmedfordonetslast.som

Ytterligarekörprov
Densökandesfömiagaochbeteendeinomnedanståendeområdenfårocksåkontrollerasunder
körprovet.

10.1 Somligakategorier
10.l.l Nödbmmsning.
10.2 KategoriA
10.2.1U-svang.
10.3 Fömråganlåsa vågkartafar antingenikontrolleras kunskapsprovetellerkörprovetutomatt enförkategoriCl. Cl E.Dl ochDl E.+ +

Bedömningförarprovelav
För och dekörsituationer skallbedömningenåterspeglahurobesväratnämnsvar enav som ovandensökandeanvänderfordonetsreglageochvilkenförmågahanvisar köra säkertiheltatttrafiken.Hela skall för intryck säkerhet.Körfelellerfarligtprovet ettge smannen avinnebärbeteende riskförprovfordonet,dess ellerandratrafikanterskall,som en passagerarefönittningsmannen ingripaellerledsagarebehöver ellerinteledatill densökandeoavsett attom
underkänns.Forråttningsmaruienskalldockha körprovetskallfulllöljasellerrått avgöraatt om
rnte.
Förrättningsrnänvidförarprovskallhadenutbildning nödvändigför korrektbedömalir attsomsökandensförmågakörasäkert.För säkerställakorrektochkonsekventbedömningatt att en avfeli enlighetmedde fastställsi bilaga. förrattningsmännensarbetedenna skallnormer,somgranskasochövervakas medgodkäntsett msstaten.av organsom av

Provetslängd
Körprovetstidslângdochdentillryggalagdasträckanskall tillräckligaför bedömadenattvaraförmågaochdetbeteende f i 8och9.Körtidenunder fårintei någotpunktsom provetfall kortare 25minuterän förkategori inte minuterförA.BochB Eoch kortare 45änvara +
övrigakategorier.
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PlatsenlTrprovet
fordonetfönnåga teknisktbehärskasyftartill bedömasökandensDendel att anprovetsomav tnñkbeteendetbör möjligtDendel gällersärskildurbana.fårutföras provet omav somen vilka visa demotnnnñkleder. ochstadsgator, börmotorvägarlandsvlgar.äga provrum ocksåönskvärt underkan för.Det ägerlönn utsättas irolikasvårigheter provetarr mmsom uañktathet.varierandeförhållandenmed

får. inteuppfyllerföre 31juli 1991 dekörprovochregistreratsdenanvändsfbrFordon omsom idennabilaga.endastanvändasunderfastställsi punkt8.1.2sådanafordonkriterierförde som
arefterdenadatum.re
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BIZAGAlll

FRÅGAMlNlMlKRAV LÄMPLIGHETr OMFYSISK FÖRAOCHPSYKISK arr
MOTORDRIVNAFORDON

DEFINFTIONER

l dennabilagaindelasförarnai tvågrupper:
GruppI
Förare fordoni kategori BA. ochB E underkategoriav + Al ochBl.samt
Grupp2
Förare fordoni kategoriC,C E.D,D E underkategoriCl.av + Cl+ E.Dlsamt ochDl E.+ +
l nationelllagstiftningfårföreskrivasbestämmelsernaidennabilagaförförareatt i 2skallgällagruppförförare fordoni kategoriB sittanvänder körkortiav yrkesmässigverksamhettaxibilar.somambulanserosv..
Plmotsvarandesättplacerasden ansöker körkortförförstagångeneller förnyatsom körkortom omi den hankommertillhöra körkortetnär harutfärdatsgrupp att ellerfömyats.

LÃKARUNDERSÖKNINGAR

GruppI
Sökande skyldigaIr genomglläkarundersökningatt deti sambandmeddeobligatoriskaomfomralitetenraellerunderde skallavllggasför erhållakörkortframkommerproversom att deharattellerflera demedicinskaproblem i dennanämns bilaga.en av som
Grupp2
Sökandeskallgenomgalakanrndersökninginnankörkortutñrdasförstagången.ochdlrefterskallföraregenomgåsidanaregelbundnaundersökningarföreskrivsi nationelllagstiftning.som
Medlemsstaternafårfastställa kravförutfärdandesträngare ellerförnyandekörkort deanav som. fastställsi bilaga.denna

Alla ansöker körkortskallgenomgåsom lämpligundersökningsyftartillom kontrolleraen som att attdehartillräckligtgod för föramotordrivnafordon,Omdetfinnsanledningatt tvivlasyn denatt attsökandes tillräckligär god.skallhansyn undersökas behörigläkare.Viddennaundersökningavenskallsärskilduppmärksamhetägnassynskärpan.synlalrei,synförmagani halvmörlterochtilltagandeögonsjukdorrtar. i
Vidtillämpningendermabilagaskallintraokularalinserinte korrigerandeav linser.ansesvara
Gruppl

6.1 Den ansökerkörkortellerfömyandesom körkortskall,om nödvändigtmedkorrigerandelinser,av omha binokulârsynskärpaminst0,5förbådaen tillsammans.ögonen Körkortfårinteutfärdasav ellerförnyas detunderläl- sökningenf hurom det synfältetmindreär 120,änattdockmedundantagforsärfallförvilkadetfår dispens finnsdet stödges om ettav gynnsamtläkarutlatandeoch praktiskt medpositivtett resultateller den lidersökande någonprov att av annanögonsjukdomskullekunnaäventyratrafiksäkerheten.som Om tilltagandeögonsjukdomupptäcksellerenfastställsfarkörkortutfärdasellerförnyas villkor sökandenregelbundetskallundersökasatt avenbehörigläkare,

UI



39lL0439S

23721Nr LofficiellatidninggemenskapernasEuropeiska24.891

endastblind elleroch helt ögafömyandekörkon arellerkörkort ertDen ansöker6.2 avomomsom 0,6,minstha synskärpadubbelseendeskallgrund omLex. avanvänderdet ögat enavena hafthar dennaintyga sökandenbehöriga skalllinser.Den läkarenmedkorrigerande annödvändigt för användssynfältet detoch ögaför sigviddentillräckligt halänge att sommonokulara vantattsyn
normalt.är

2Grupp
nödvändigtmedsynskarpa.skallhafömyandekörkortellerkörkort omansöker6.3 Den enavomomsom Omkorrigerande0.5 det ögat.ochminst sämsta0,8 detbästaminst ögatlinserkorrigerande av varjeögaokorrigeradeskärpan0.5skallden0,8ochuppnåsynskärpevärdenaföranvändslinser art korrigeringmedglasögonuppnås0.8och0,5minimiskärpanfallskall0,05.l genomminst annatvara okorrigeradkontaktlinserhjälpdioptrierellermedminusfyraplusellerhögststyrka avharensom saknarförnyastilldenutfärdasellerKörkortfårintetolererasväl.skall som0.05,Korsyn lider dubbelseende.synfaltellerbinokulärtnormalt av

HÖRSEL

Vidbehörigaläkare.yttrande2 efteriför förareellerförnyasfårutfärdas avKörkort grupp7. kompensationsmöjlighetema.tillsärskildhänsynläkarundersökningenskall tas

RÖRELSEHlNDRADEPERSONER

motorisksjukdomellerliderellerförareförsökandeförnyasutfärdasellerfårinte avenKörkort som
motordrivetfordon.förafarligtmissbildning detgör ettattsom

GruppI
medstödutfärdassärskildavillkorfårkörkortmedhandikappadefysisktförare årTillsökandeoch8.1 som bedömningdensigskallgrundaUtlåtandetbehörigläkare. avfrånutlåtande enett enav ocksåskallpraktiskt Detnödvändigtmissbildningenoch angeettsjukdomeneller prov.aktuella om Vidortopediskanvändaförarenbehöver pmtes.fordonetskall envilket samtsatt omanpassas. medförafordonetnågonfarainteinnebärvisa detkunna att ensökandeskalldockden attkörprovet

anordning.sådan
villkor dentilltagandesjukdommedsökande attförellerförnyasfårutfärdas en8.2 Körkort i frågakontrolleraundersökningförgenomgår attregelbundet att personenrörelsehindradepersonen heltsäkert.fordonetkankörafortfarande

genomgåmåstesökandeförnyas denellerutfärdasstabilt.fårkörkort utanatthandikappetirOm
Iakarundersokningar.regelbundna

Grupp2
förafordonförknippademedfarorriskeroch ärytterligare attskallbeaktadebehörigeläkaren8.3 Den som

ingåri dennagrupp.som

KÄRLSJUKDOMARHJÄRT-ocn

eller fömyandegångenförförstakörkortansöker avden omVarjesjukdom kanutsätta omsomsom plötsligstörningmedförvilkenhjärtaochblodomlopr. avplötsligsvikti enkörkortför
faraförtrafiksäkerheten.innebärhjämfttnktionern., en

Gruppl
i hjärtrytmen.störningarallvarligaliderförnyasfördenfårinteutfärdasellerKörkort9.1 avsom

stöddetfinnsanvänderförareförsökandenellerutfärdasellerförnyas omfår9.2 Körkort som , hälsokontroller.regelbundnagenomgårvillkorläkuutlåtandeochifördetta attpersonenett
fömyandeurfardandeellerblodtryckskallansökanonormaltliderellerförareFörsökanden om9.3 som av komplikationerochbesläktadeeventuellaövrigaresultatundersökningensutifrånkörkortbedömasav trafiksäkerheten.fördekanutgöradenfarasom
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9.4 Körkortskallnormaltinteutfärdasellerförnyasförsökandenellerförare i vilolillståndellervidsomsinnesrörelselider anginapectoris.Förden harhafthjärtinfarktfårkörkortav endastutfärdassom ellerfömyasmedstöd läkamtlåtandeoch nödvändigtpåett villkorav regelbundnahälsokontrollerom attägerrum.
Grupp2

9.5 Denbehörig:läkarenskallbeaktadeytterligareriskerochfaror förknippademed föraär fordonsom attingari dennasom grupp

DIABETES

I0. För körkortskallutfärdasellerförnyasförsökandenatt ellerförare lider diabeteskrävsstödsom avi Ial- ochen tilldetenskildafallet,
Grupp2

10.1 Försökandenellerförareidenna lider diabetesochbehöverinsulinbehandlingfårkörkortgruppsom avendastutfärdasellerförnyasi undantagsfallochdåendast dettakanmotiverasmedstödom ettavläkarutlåtande villkor regelbundnahälsokontrollersamt ägeratt rum.

NEUROLOGlSKASJUKDOMAR

ll. Om sökandeellerförarelider allvarligneurologisksjukdomfårkörkortendasten utfärdaselleravenförnyas ansökanstöds lik.. tlåtande.enom av
g har med ellerkirurgiskaingrepp påverkarsom detsomvcentralaellerperifera och siguttrycki sensoriskaellermotoriskanervsystemet brister påverkartar samtbalansenochkoordinationenskallsålunda ibeaktasförhållandetillderasfuuktionsmässigaverkningar

ochriskenför deskallförvärras.[sådanafallfårutfärdandetellerfömyandetatt körkortet tillgörasavförregelbundenomprövning finnsdet riskförförsämring.om
Epileptiskaanfallellerandraplötsliga medvetandetillståndetallvarligfarautgör förav envtrafiksäkerhetendedrabbar för motordrivetfordon.om ettenpersonsom
GruppI

l2.l Körkortfårutfärdasellerförnyasmedstöd undersökninggenomförts behörigläkareaven som avenoch villkor regelbundnahälsokontrollergenomförs.Läkarenatt skallbedömahurallvarligepilepsineller dess formär. ochi förloppettill exempelingetanfallde
:vaaren.behandling ochdessresultat.senaste gettssom

Grupp2
Körkortskallinteutfärdasellerförnyasförsökandeellerförare harellerkan epileptiskaanfallsomeller plötsligaandra störningarmedvetandetillstándet.av

SPÖRNINGARMENTALA

Gruppl
13.1 Körkortfårinteutfärdasellerförnyasförsökandeellerföraresom

lider allvarligamentalastörningar medföddaär eller sjukdom.beror skadaav ellersom- neurokimrgiskaingrepp.
har allvarligtförståndshandikapp.ett-
harallvarligabeteendestömingarberor åldrande,ellerstörningar nlighetensom- av somper-ledertillallvarligtförsämrat beteendeellerförsämradanpassningsföuiága,.

inteansökanstöds läkamtlatandeoch nödvändigtvillkorom ett regelbundnahälav ukontrolleom ägeratt
TLllTl.
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Grupp2
förafordonförknippademedytterligareriskerochfarorskallbeaktade arbehörigaläkaren attl3.2 Den som

ingari dennagntpp.som

ALKOHOL
omfattningproblemets dettrafiksäkerheten.Medtanke arfaraförAlkoholkonsumtionar14. storenvisar uppmärksamhet.mycketviktigt läkarna storatt

Gruppl
intealkoholellerförare beroende arförsökandeeller irellerförnyasfårinteutfärdasKörkort av14.1 som

tillstånd.alkoholpaverkatförafordoniavståfråni stand attatt
utfärdas förnyasfårkörkort ellervaritberoendealkoholtidigareharförareFörsökandeeller avsom Iakarutlatartdeoch villkor regelbundnaavhallsamhetsperiod.dettastöds attintygadefter ettavomen genomförs.hälsokontroller

Grupp2
fordonförknippademed förariskerochfarorytterligare irskallbeaktade attbehörigeläkaren14.2Den som

ingåri dennagrupp.som

LÄKEMEDELNARKOTIKAOCH
MLssbntk15.

sökandeellerförareinteutfärdas förnyasförkörkort ellergällerskallvilkenbehörighetansökanOavsett
psykofamtaka.regelbundetmissbrukarberoende.beroendeeller.ar attutan varaavsom

brukRegelbundet
IGrupp

i sådanamängderregelbundetochsökandeellerförareförnyasskallinteutfärdasellerKörkort som15.1 om förmågankörasäkert.kanförsämrapsykofarrnakanegativtanvander attpåverkakörningenkan som körfömtågan.läkemedel påverkarkombinationerläkemedelellerför andragaller allaDetta somav
Grupp2

fordonförknippademed förarisker farorytterligare och lrbehörige skallbeaktade attDen läkaren15.2 som
ingari dennagrupp.som

NIURSIUKDOMAR
GruppI

genomförsfårkörkorthälsokontrollerregelbundnalakarutlatandeochpavillkor16.1Medstöd attettav njurinsufñciens.allvarligliderellerförare.förnyastillsökandeutfärdaseller som av
Grupp2

irreversibellider allvarlig.ellerföraresökandeellerförnyasfårvarkenutfärdas16.2Körkort avom villkorläkarutlåtandeochdastödisarfall harför attnjurinsufñciens,dockmedundantag ettsom
genomföhälsokontrollerregelbundna

ÖVRIGABESTÄMMELSER

GruppI
hälsokontrollernödvändigtpåvillkor regelbundna ägerläkarutlátandeochMedstöd att rum,ett omav organtransplantationgenomgåttförare harförsökandeellerutfärdas förnyasfårkörkort eller ensom

körfönnågan.påverkarkonstgjortimplantationeller ett organsomen av
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GruppZ
17.2 Denbehörigeläkarenskallbeaktadeytterligare farorrisker förknippadeoch är med förafordonsoln aningåri dennasom gmpp.
18. Omsökandeellerförarelider sjukdom kannedsänaellermedföranedsätmingav förmåganen som avkörasaken inteatt nämnsi föregående gällerpunkt,mensom generellregel körkortendastsomen anskallutfärdasmedstöd Iäkarutlåtandeoch villkor regelbundnaen hälsokontrollerav att genomförs.
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