
EU-MOPEDEN

Ålders- och behörighetskrav för

två- och trehjuliga motorfordon

SMU 1996:11

Delbbetänkande L

1994 års körkortsutredning





7% C11

m fiOCCw utredningarStatens offentliga w
19963 1 l
Kommunikationsdepartementet

EU-mopeden
Ålders- behörighetskrav föroch

motorfordontrehjuligatvâ- och

Delbetänkande av
1994 års körkortsutredning
Stockholm 1996



ochSOU Dsremissutsändningarkundtjänst. För svararFritzes avfrånköpasDs kanSOU och
förvaltningskontor.RegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes. av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm10647

215008-20Fax:
9008-690 91Telefon:

1993.Statsrádsberedningen.Varför.ochremiss. HurSvara
remiss.skalldenförarbetetunderlättar svarabroschyr somlitenEn som-

hos:beställaskanBroschyren
förvaltningskontorRegeringskansliets

informationsenhetenArkiv- och
Stockholm103 33

860908-790Fax:
812408-405Telefon:

REGERINGSKANSLIETS
91-38-20168-2ISBNOFFSETCENTRAL
O375250XISSN1996Stockholm



Statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 15 september 1994 chefen för Kom-
munikationsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag körkortsförfattningarnaöveratt se m.m.

utredareSom särskild ñrordnades den 18 oktober 1994 f.d.
regeringsrådet Bertil biträda utredaren förordnadesVoss. För att
den november 1994 EU-juristen Björklund och juristen15 Per

båda vidBengt Magnusson, Vägverket, kammarrättsasses-samt
Agneta Pålsson Kammarrättsassessom Ulfexperter.sorn som

Rehnberg förordnades till sekreterare. l juni 1995 ñrord-Den
nades vidare kammarrättsassessorn Silja Klint iexpert ut-som
redningen. Samma dag entledigades kammarrättsassessom Agneta
Pålsson från sitt uppdrag.

Utredningen har antagit 1994 års körkortsutredning.namnet
Enligt regeringens beslut tilläggsdirektiv till utredningenom

den december7 1995 Dir. 1995:155 skall delbetänkandeett
avseende ñrslag till ålders- och behörighetskrav för två- och
trehjuliga motorfordon redovisas den 15 februari 1996.senast

Utredningen överlämnar härmed sitt delbetänkande SOU
1996:11 EU-mopeden; ålders- och behörighetskrav för ochtvå-
trehjuliga motorfordon.

Stockholm den 15 februari 1996

Bertil Voss

Ulf Relmberg
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Sammanfattning

körkortssammanhang definierasI moped liknandepå sätt som en
skiljer sig intemotorcykel från denna bl.a. den fårattmen genom

konstruerad för hastigheter 30 km/tim. Till följdövervara av
Rådets direktiv den 30 juni 1992 typgodkännande ochtvå-om av
trehjuliga motorfordon Sverige tillåta sådant fordon,måste att ett

har maximihastighet 45 km/tim, klassificerassom en av som
moped och inte, för närvarande, lätt motorcykel.som som en

När Sverige inför sådan s.k. EU-moped, detbör övervägasen
det behövs bestämmelser bl.a. ålders- behörig-ochom nya om

hetskrav för få föra moped.att
Enligt det uppdrag redovisas i detta delbetänkande lämnarsom

vi förslag bygger utredningar frånpå två Vägverket. Vårasom
förslag innebär i huvudsak följande.

Mopeder indelas i klasser; klass maximihastig-två I med en
het km/tim45 och klass med maximihastighet 25av en av
km/tim.

klass behandlas nuvarandeMoped depå sättsamma som
mopederna. enda kravet för få föra sådan mopedDet äratt en
således föraren 30har fyllt 15 nuvarande km-år. Deatt
mopedema skall i fortsättningen behandlas moped klass II.som

För få föra den snabbare moped klass föreslåsIatt en
åldersgräns 16 körkortpå år. Dessutom skall föraren ha antingen
eller särskilt behörighetsbevis få moped-mopedkort. Förett att-
kort krävs teoretisk praktisk har intesåväl utbildning. Detsom
ingått i utredningsuppdrag föreslå hur utbildningens inne-vårt att
håll och omfattning skall övrigt föreslår vi bestämmel-Iut. attse

traktorkort i huvudsak gälla också mopedkort.skall förserna om
Mopedkort skall dock, i till traktorkort i likhet medmotsats men
körkort, medföras vid färd. Regler övningskörning medom mo-
ped klass I föreslås också.

nuvarande körkortssystemet differentierat tillvida4. Det såär
ålder och behörighet anpassade till fordonstypen. Omäratt
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skulle det16till år,moped klass I sättsföraföråldersgränsen att
åldersgränsbehålladettamedförenligt attsystem sammainte vara

motorcykel änliksådan ärmotorcykel. tungEnlättfor enmer
motorcykelför lättåldersgränsendärförföreslårVimoped. atten
föreslagnanyligendenemellertidmedför att18 Dettatill år.höjs

motorcykel selättförAlkörkortsklassen prop.nya
Al-körkort,hunnit fåharnågonOm ettslopas.bör181995/96: 1

harkörkortsklassendenefter detgiltigt även attdockdetbör vara
slopats.



Författningsförslag

tillFörslag
körkortslageniändringLag om

43 och39, 41,12, 27 31, 34,föreskrivsHärigenom att -
1977:4771körkortslagenföre 27 §rubriken§§44 närmastsamt

följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenenl.Lydelse prop.
1995/96:118

1§2

motorfordon,föra terrängmotor-lag gäller behörighetenDenna att
motorredskap.fordon, ochtraktor

ellerterrängmotorfordonmotorfordon,Behörigheten föraatt
i körkort.följandemotorredskap klass på sättI anges

BehörighetBeteckningBeteckning Behörighet

motorcykelA Amotorcykel

A1 lätt motorcykel

totalviktpersonbil medpersonbil med totalvikt
3,5 lätthögst högstlätt3,5 ton,ton,av av

till sådanlastbil ochoch till sådanlastbil ettett
lätt släp-bil kopplatkopplat lätt släp-bil

fordon, terrängvagnfordon, terrängvagn

l omtryckt 1980:977Lagen
2 lydelse 1992:1729Senaste
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motorredskapochmotorredskapoch
klass Iklass I

personbillastbil,personbillastbil, tungtung
totalvikt 3,5med3,5 övermed totalvikt över

till sådanochtill sådanoch etttonton ett
kopplat lätt släp-billätt släp-bil kopplat

fordonfordon

tilloch bussbuss busstillbuss och ettett
lätt släpfordonkopplatsläpfordonkopplat lätt

släpfordon,EE släpfordon, oavsettoavsett
och viktantalantal och vikt

effektmotorcykel med högreföra änBehörigheten A rätt attger
vikteffekt ochförhållande mellan över-25 kilowatt eller ett som

körkortshavaren harendastkilowatt/kilogramstiger 0,16 om
minst år,under tvåmed behörigheten Ainnehaft körkort

eller
motorcykel.för sådangodkänts i körprovfyllt och2. har 21 år

förapersonbefordrantrafik föryrkesmässigBehörighet iatt per-
med be-utmärkes i körkortsonbil, lätt lastbil eller terrängvagn

teckningen TAXI.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Moped får föras endast Moped klass I får förasav
den har fyllt 15 år. endast den har kör-som av som

kon eller mopedkon.

Moped klass fårII föras
endast den har fylltav som
15 år.

Terrängskoter får föras Terrängskoter får föras
endast den har fyllt endast den har fylltav som av som
16 år. 16 år.

Utan hinder 2 § får Utan hinder 2 §utom- fårav utom-av
lands bosatt har lands bosatt harperson som person som
fyllt 15 år och tillfälligt- fyllt 15 ochår tillfälligt-som som
vis vistas här bruka ho- vis vistas här bruka ho-av av

införd latt motorcykel, införd motorcykel,nom nom om
den uppfyller de villkor den uppfyller de villkorom som
gäller för sådant fordon gäller för sådant fordon isom

i hans hemland. Detta gäller hans hemland. Detta gäller
dock endast har dock endast harmotornom motornom

slagvolym över- Slagvolymen över-som en som
stiger 50 kubikcentimeter stiger 50 kubikcentimeter
och den har infört och den har införtom som om som
fordonet får föra detta i fordonet får föra detta i
hemlandet körkort eller hemlandet körkortutan ellerutan
därmed jämförlig handling. därmed jämförlig handling.
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4§3

medförseddTraktor ärmedförseddTraktor är somsom
motorred-ellergummihjulmotorred-ellergummihjul

föras på vägfårklassskapföras på vägfårklassskap
kör-hardenendastkör-harden somendast avsomav

ellertraktorkortkort,traktorkort. m0-ellerkort
pedkon.

stycketförstahinderUtanstycketförstahinderUtan avav
motorred-ellertraktorfårmotorred-ellertraktorfår

tillfälligtförasklassskaptillfälligtförasklassskap
traktorkortkörkort,traktorkortellerkörkort utanutan

kortaremopedkortellervidpåsträcka vägkortare
tillfärdvidsträcka på vägarbetsplatsfråntill ellerfärd

ellerarbetsplatsfrånellergårds ägormellaneller en
ellergårds ägormellanändamål.liknandeföreller en

ändamål.liknandeför

lydelseFöreslagenLydelse enl. prop.
8/96 11995

12

tidpunkt-vidskallSökandentidpunkt-skall vidSökanden
kör-utlämnandetförkör-utlämnandet avför enaven

ålderuppnåttkort haålder avha uppnåttkort enaven

A,behörighetenför18 årbehörigheten A,för18 år

A1behörighetenárför16

3 1992:1729lydelseSenaste
1989:5914 lydelseSenaste
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behörigheten 18 för behörigheten18 år för B, ar B,

18 ar för behörigheten C, 18 år för behörigheten C,

21 år for behörigheten 21 år för behörigheten D,D,

för behörigheten 18 för18 år år behörigheten E,E,

19 år för taxibehörighet. 19 år för taxibehörighet.

fårFörarprov för behörigheten C eller eller för taxibehörighetD
avläggas endast sökanden har körkort med behörigheten B.om

Förarprov för behörigheten får avläggas endast sökandenE om
har körkort med behörighet för dragfordonet.

Andra och tredje styckena gäller inte sökanden inom de treom
har haft körkort med den behörighetarensenaste provetsom

avser.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Traktorkort Traktorkort mopedkortoch
27§

Bestämmelserna med- Bestämmelserna med-om om
delande körkortstillstånd i delande körkortstillstánd iav av

8 och ll §§ skall tilläm- 8 och 11 §§ skall tilläm-
på motsvarande i motsvarande ipásätt sättpas pas

utfárdandefråga fråga utfárdandeom av om av
traktorkort, traktorkort och mopedkon,annatom
följer 28 Traktorkort 28följerannatav om av

utfärdasfår under löpande Traktorkort eller mopedkort
spärrtid. får utfärdas under löpande

spärrtid.
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28

mopedkonTraktorkort ochutfärdasTraktorkort fär
för denutfärdas endastfarharför denendast som

synskärpatillräckligharochtillräcklig synskärpa som
forhörselförmågaföra ochförhörselförmága attatt
mopedellerövrigt föra traktoriochtraktor ävensom
övrigtikrav ochmedicinska klassuppfyller de I ävensom

medicinska kravmed uppfyller deställasbör uppsom
medställastrafiksäkerheten. börtillhänsyn uppsom

trafiksäkerheten.tillhänsyn

29§

16 eller,fyllt årharför denendastutfärdasTraktorkort får som
fyllt 15 år.den harförföreligger,särskilda skäl somom

utfärdasfdrMopedkon
fyllthardenendast för som

16 år.

30

förar-Bestämmelsernafår godkännasSökanden om
ifrågagäller13 §proviförarprov endastefter omom

moped-ansökerdeni de avseendenhan omsomsom
ansökerkort. Denstycketi 14 § första omsomanges

godkännasfdrtrakrorkortuppfyller de krav2 och 3
endastförarproveftertrafik-frånbör ställas omsom

avseendeni dehansäkerhetssynpunkt. som
första stycket§i 14anges

de kravuppfylleroch 32

5 lydelse 1982:1088Senaste
° 1992:1729lydelseSenaste
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bör ställas från trafik-som
säkerhetssynpunkt.

31

Bestämmelserna i 15 § första Bestämmelserna i §första15
och tredje styckena, 16 och och tredje styckena, 16 och
18 26 §§ gäller i tillämp- 18 26 §§ gäller i tillämp-- -
liga delar i fråga traktor- liga delar i fråga traktor-om om
kort. kort och mopedkort.

34§

Föres moped eller terräng- moped klass ellerFöres II
skoter barn har terrängskoter barnav som av som
fyllt 15 år, dömes den har fyllt 15 dömes denår,som
har vårdnaden barnet har vårdnadenom som om
eller, törseelsen har barnet eller, förseelsenom om
begåtts barnet i anställ- har begåtts barnet iav av an-
ningsförhållande, arbets- ställningsiörhållande, arbets-
givaren till böter, han givaren till böter, hanom om
har underlåtit vadgöra har underlåtit vadgöraatt att

ankommit honompå för ankommit honom förpåsom som
hindra förseelsen. Till hindra förseelsen. Tillatt att

straff dömes straff dömesäven ävensamma samma
den i fall tillåter den i fall tillåterannat annatsom som
barn har fyllt 15 år bam har fyllt 15 årsom som

föra moped eller föra moped klass elleratt IIter- att
rängskoter. terrängskoter.

7 Senaste lydelse 1989:591
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lydelseFöreslagenenl.Lydelse prop.
1995/96.1 18

frågorLänsstyrelsen prövarfrågorLänsstyrelsen prövar
körkort,återkallelsekörkort,återkallelse avomavom

traktorkortkörkortstillstånd,trak-körkortstillstånd eller
ned-mopedkort,ellernedsättningtorkort, omavom
efterspärrtidsättningochåterkallelsespärrtid efter av

giltighetochåterkallelseeller utbytegiltighet omavom
utländsktutbyteellerutländskt körkort. ettett av

körkort.

ocksåLänsstyrelsen prövarocksåLänsstyrelsen prövar
meddelandefrågormeddelandefrågor avomavom

och utfärd-körkortstillståndutfärd-ochkörkortstillstånd
ochtraktorkortandedetraktorkortande samt avav

andrademopedkortkörkortfrågorandra samtsomom
körkortföreskriver. frågorregeringen somom

föreskriver.regeringen

finnerlänsstyrelsenfinner OmlänsstyrelsenOm
intenågonanledninginteanledning någon anta attattanta

traktorkortha körkort,eller traktor- börkörkortbör ha
grundmopedkort pånykter- ellergrund sinakort på avav

nykterhetstörhållanden,läns- sinafårhetsförhållanden,
social-hörasocialnämnd- länsstyrelsenfårstyrelsen höra

nämndensyttrande nämnden,närrmdens omen, om
förbetydelseärendets yttrande harförhar betydelse

avgörande.ärendetsavgörande.

8 lydelse 1994:442Senaste
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

41

Om körkort Om körkort, traktorkorteller traktor- ettett
kort omhändertaget enligt eller mopedkortär är om-
23 § första stycket 1 enligt 23 §händertaget-
skall skalllänsstyrelsen första stycket lutan -

dröjsmåldröjsmål länsstyrelsenkörkortetpröva utanom
eller traktorkortet skall kortet skall åter-pröva om
återkallas kallas tills vidare eller läm-tills vidare eller
länmas tillbaka. tillbaka.nas

§1043

Beslutat länsstyrelsen Beslutat länsstyrelsen omom
återkallelse, får länsstyrelsen återkallelse, får länsstyrelsen
samtidigt förordna samtidigt förordna att ettatt ett
godkänt förarprov ñrarprov skallskall godkänt
avläggas innan körkort avläggas innan körkort,eller
traktorkort lämnas Om mopedkorttraktorkort ellerut.
det begärs, skall länsstyrel- lämnas Om det begärs,ut.

också frågan ocksåpröva skall länsstyrelsensen om
sådant medgivande sådantfråganprövaett ettsom om

i 2 § tredje stycket. §medgivande i 2avses som avses
tredje stycket.

9 lydelseSenaste 1994:442
° Senaste lydelse 1994:442
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§1144

ärendeilänsstyrelsenOmärendei ettOm länsstyrelsen ett
körkort,återkallelsekörkort,återkallelse avomavom

traktorkortkörkortstillstånd,trak-ellerkörkortstillstånd
beslutarmopedkortelleråterkallel- atttorkort beslutar att

fårskall ske,återkallelse intefår länssty-inte skall ske,se
meddela sär-länsstyrelsensärskildarelsen meddela

ellerkortetförvillkorskildaellerkörkortetvillkor för
förnyadbeslutatraktorkonet eller besluta att per-att en

vidskall görassonutredningpersonutredningförnyaden
Gällertidpunkt.vidskall göras senareensenareen

återkallelseärendet ettärendettidpunkt. Gäller av
läns-fårkörkortstillstånd,körkorts-återkallelse ettav

giltighets-förlängastyrelsenlänsstyrelsentillstånd, får
tillståndet.förtidenförgiltighetstidenförlänga

tillståndet.

ikraft denträderlagDenna

typintygitagitsharikraftträdandetvidmopedFör uppsomen
vad sägsgällermopedbesiktning,videller godkänts omsom

moped klass II.

ikraftträdandetföreförvärvatsharkörkortsbehörighetEn gersom
bestämmelser.med äldreenlighetiföra fordonrätt att

lydelse 1994:442Senaste
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Förslag till
Lag ändring i lagen straff för vissaom om
trafikbrott

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1951:649 straff för vissaatt om
trafikbrott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§l

För någon körkortspliktigt fordon berättigad ñrautan att attvara
sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. hanHar
tidigare innehaft körkort blivit återkallat eller har brottetsom
skett vanemässigt eller det eljestär dömasmåatt grovt,anse som
till fängelse i högst månader.sex

För någon körkortspliktigt fordon med åsidosättande ñreskrift,av
meddelats ifråga förarätten sådant fordon, dömes tillsom attom

böter.

Anställer och brukar någon såsom förare körkortspliktigt for-av
don den, icke äger förarätt fordonet, eller tillåter någonattsom
eljest föra sådant fordon denneatt berättigadärannan utan att
därtill, dömes likaledes till böter.

Första, andra och tredje Första, andra och tredje
styckena äger motsvarande styckena äger motsvarande
tillämpning förarepå tillämpning på förareav av
traktor, motorredskap eller traktor, moped klass
spårvagn och på den motorredskap eller spårvagnsom
anställer eller brukar sådan och denpå anställersom

Senaste lydelse 1977:478
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sådan förarebrukarellereljest tillåterellerförare
tillåtereljest någonellertraktor, attföranågon att

moped klasstraktor,föramotorredskap eller spårvagn.
eller spårvagn.motorredskap

kraft denträder ilagDenna
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Förslag till

Lag ändring i lagen allmännaom om
förvaltningsdomstolar

197l:289Härigenom föreskrivs 18 § lagen allmärmaatt om
förvaltningsdonxstolar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Länsrätt domför med lagfaren domareär en ensam

åtgärdnär endast måls beredande vidtages,som avser

vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig begärtssom av
länsrätt,annan

vid beslut endast rättelse felräkning, felskrivningsom avser av
eller uppenbart förbiseende,annat

4. vid beslut återkallelse vid beslut återkallelse4.om om
tills vidare körkort, tills vidare körkort,ett ettav av
körkortstillstånd eller trak- körkortstillstånd, traktorkort
torkort eller eller mopedkonvägran ellerattom om
tills vidare godkärma tills vidare god-vägranett att
utländskt körkort, det kännanär utländskt körkort,är ett
uppenbart sådant det uppenbartnär äratt ett att ett
beslut bör meddelas eller sådant beslut meddelasbörnär
omhändertagande beslutas eller omhändertagandenär

1 Lagen omtryckt 1981:1323
2 Senaste lydelse 1994:1914
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§ körkorts-23enligtbeslutaskörkortslagen23 §enligt
1977:477,lagen1977:477,

försättande1957:297luftfartslagenenligt urvid beslut om
detbehörighetsbevis, närelevtillstånd ellercertifikat,kraft ettav

meddelas,börbeslutsådantuppenbartär ettatt

mål.avgörandeslutligtinnefattarintebeslutvid avannat som

målet prövasanledningsärskildpåkallat att avdet inteOm är av
domarelagfarenmeddomförlänsrätt ensamfullsutten ärrätt, en

sak.målet iprövninginnefattarintebeslutvid avsom

inteoch ärÅtgärder målberedandetendast ett somavavsersom
utförasfårdomarelagfarnaförbehållasde börsådant slag attav

kunskaptillräckligharlänsrättenvidtjänsteman somannanav en
meddelasdettabestämmelser avNärmareerfarenhet.och om

regeringen.

avgörandevidgäller ävenstycketandraiVad avsägssom

vite,utdömandemål avom

ochskatte-1975:1027 förbevissäkringslagenenligtmål
förbetalningssäkring1978:880enligt lagenavgiftsprocessen, om

fastighetstaxe-enligtbesiktningavgifter,ochtullarskatter, om
frånundantagandehandlings taxe-1979:1152,ringslagen om

ochgranskningellerskatterevision, omringsrevision, annan
visaellerupplysningarlämnaskyldighet uppfrånbefrielse att

mervärdesskattelagen1990:324,taxeringslagenenligthandling
socialavgifter frånuppbörd1984:6681994:200, lagen avom

prisreg-ochpunktskatter1984:151eller lagenarbetsgivare om
kon-lämnaskyldighetfrånbefrielse attleringsavgifter samt om

och kon-självdeklaration1990:325lagentrolluppgift enligt om
trolluppgifter,
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6 lagenomhändertagande enligt §mål omedelbartom
måll990:52 med särskilda bestämmelser vård unga, omom av
omedel-lag, måltillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma om
vårdbart omhändertagande enligt 13 § lagen 1988:870 om av

omhändertagande enligtmissbrukare fall, tillfälligti vissa mål om
37 1988:1472, mål enligt 33 § lagen§ smittskyddslagen
1991:1128 mäl enligt 18 §psykiatrisk tvångsvård samtom
första vården inte har törenatsstycket 2 såvitt de fall då4 avser-

1991:1129med särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen om
rättspsykiatrisk vård,

enligt4. mål anstånd med betala skatt eller socialavgifterattom
uppbörds- enligteller skatteförfattningarna och målannat upp-
börds- folkboktöringstörfattningarna med måloch undantag av om
arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål enligt
lagen 1984:668 socialavgifter från arbetsgivare,uppbördom av

6mål uppdelning taxeringsvärde enligt 20 kap.om av
28 kap. § 35 §fastighetstaxeringslagen 1979:1152,1 och kap. 4

000mål ändring taxerad inkomst med högst 5 kr,som avser av

mål taxeringstörfattningama i vilket beslutetenligt skatte- och
med samstämmiga mening,överensstämmer parternas

biträde i ärende hosmål rättshjälp offentligt ett enom genom
myndighet,annan

enligt körkortslagenmål enligt körkortslagen 9. mål
1977:477, 1977:477, beslutetbeslutet omom
innebär körkorts-körkorts- innebär någotnågotatt att
ingripande ingripande inte skall skeinte skall ske
eller varning meddelasvarning meddelas elleratt att
eller det uppenbart eller det uppenbartär äratt attom om

körkort, körkortstillstånd,körkortstillstånd körkort,ett ett
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mopedkonellertraktorkortskall áter-eller traktorkort
elleråterkallasutländskt skalleller ettkallas attatt ett

skallintekörkortutländsktgodkäxmas,inte skallkörkort
godkäxmas,

varninginnebärbeslutetluftfanslagen,mål enligt att10. om
elevtillstândcertifikat,uppenbarteller detmeddelas är ettattom

återkallas,skallbehörighetsbeviseller

uppenbar.vilket sakenmal ill. är

denträder i kraftlagDenna
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tillFörslag
sekretesslagenändring iLag om

1001980:sekretesslagen§31kap.föreskrivs 7Härigenom att
följande lydelseskall ha

lydelseFöreslagenLydelse enl. prop.
1995/96.°127

kap. 317

ärendeigällerSekretessi ärendeSekretess gäller omom
lämplig-någonsprövninglämplig-prövning någons avav
traktor-ha körkort,hettraktor-ha körkort,het attatt

luftfarts-mopedkort,eller kort,luftfartscertiñkatkort,
be-sådantellercertifikatbehörighetsbevissådant som

ihörighetsbevisi luftfartslagen avsessomavses
1957:297 förluftfartslagenuppgift1957:297 för om

enskildesdenhälsotillstånd uppgiftden enskildes om
andrahälsotillstånd ellerpersonliga tör-eller andra

förhållanden,personligahållanden, det kan antas omom
dendet kanuppgiftenden rör antas att somatt som

någonelleruppgiften röreller honomnågon när-
lidernärståendebetydande honomstående lider men

uppgiftenbetydanderöjs. Sekre-uppgiften ommenom
dockgällerröjs. Sekretesseninte beslutgäller docktessen

ärendet.beslut iintei ärendet.

omtryckt 1992:1474Lagen
2 1989:593lydelseSenaste
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sekretessen i högsthandling gällerallmänuppgift ifrågaI om
femtio år.

i kraft denträderlagDenna
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Förslag till
åligganden förLag ändring i lagenom om

sjukvårdenochpersonal inom hälso-

1994:953 åliggandenHärigenom föreskrivs ll § lagenatt om
skall ha följande lydelse.för personal inom hälso- och sjukvården

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§11

förordning hälso- ochUtöver vad följer lag eller ärsom annars av
sjukvårdspersonalen skyldig lämna utatt

sjukvårdsinrättninguppgift huruvida vistasnågon på omom en
åklagarmyndig-uppgiften i särskilt fall begärs domstol,ett av en

het, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,

2. uppgift för rättsmedicinsk undersökning,behövssom en

socialauppgift Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga ochsom
medicinska frågor behöver för sin verksamhet,

uppgift ärende avskilja4. behövs för prövning attettsom av om
studerande från högskoleutbildning,en

uppgift Vägverket5. uppgift Vägverket 5. somsom
behöver för prövningför prövning behöver avav

halämplighet ha lämplighetnågonsnågons attatt
ellerkörkort traktorkort. körkort, traktorkorteller

mopedkon.

ikraftDenna lag träder den





SOU 1996:11 Författningvörslag 29

Förslag till
Förordning ändring i körkortsförordningenom

Härigenom föreskrivs 19, 22, 32, 34, 34 53 59,att 72,a, -
73, 79, 83, 86, 87, 91, 92, 95, 105, 106 och 110 §§ rubri-samt
ken förenärmast 53 § körkortsförordningen 1977:7221 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§2

Körkort och sådan i 32 § Körkort och sådan i 32 §
avsedd handling avsedd handlingupptarsom upptarsom
särskilt villkor för kortets särskilt villkor för kortets
giltighet skall medföras giltighet skall medföras
under färd med bil, under färd med bil,motor- motor-
cykel, terrängvagn eller cykel, terrängvagn, motor-
motorredskap klass I och på redskap klass I eller moped
tillsägelse visas för klass I och på tillsägelseupp
bilinspektör eller polisman. visas för bilinspektörupp
Kortet och handlingen skall eller polisman. Kortet och

i sådant skick, de handlingen skallvara att i så-vara
kan läsas svårighet. dantutan skick, de kan läsasatt

svårighet.utan

Har körkort eller handling enligtett 32 inteännu lämnatsen ut
efter godkänt förarprov eller körprov enligt 34 skall i ställeta
för körkortet respektive handlingen gällande bevis godkäntett om
förarprov och handling styrker förarens identitet medföras.som

1 Förordningen omtryckt 1983:403
2 Senaste lydelse 1994:2090
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19

intefår,Förarprov annatintefår, annatFörarprov omom
stycket,§ andra41följerstycket,andra§följer 41 avav

denendastavläggasdenendast somavläggas avsomav
körkortstill-gällandeharkörkortstill- ettgällandehar ett

denoch uppnåttstånddenuppnåttochstånd somsom
behörighetenförålderbehörigheten somförålder som

körkortslagen12 §ikörkortslagen§12i angesanges
få1977:477. För attfå1977:477. För av-att av-
sådankörprov påläggapå ettförarprovlägga tungett

§1imotorcykelsökandenskallmotorcykel avsessom
körkortslagenstyckettredjefår18 Förarprovfyllt år.ha

21fyllt år.hasökandenskallspärrtidavläggasinte om
avläggasintefårFörarprovlöper.

spärrtid löper.om

utbild-underdelprovgymnasieskolaiavläggsFörarprov somsom
sökanden uppnåttförränslutligtgodkännasintefårningens gång

stycket.förstaiålderden angessom

22

haskallkörkortVägverket. Ettskall lämnas ansesKörkortet ut av
postbe-förlämnadeskörkortetdagdenefterdagenlämnats ut

fordran.

giltigtharsökandenOm ettgiltigtharsökandenOm ett
återläm-dettaskallkörkortåterläm-skall dettakörkort

detmedi samband attdetmedsambandi att nasnas
Harkörkortet lämnasHar ut.lämnaskörkortet ut. nyanya

traktor-giltigtsökandentraktor- ettgiltigtsökanden ett

1989:8523 lydelseSenaste
1992:1399lydelseSenaste
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skall detta vid godkäntkort kort eller mopedkort skall
förarprov återlänmas till den detta vid godkänt förarprov

har förrättat Har återlämnas till den harprovet.som som
det tidigare körkortet eller förrättat detHarprovet.
traktorkortet förstörts eller tidigare körkortet, traktor-
förkommit, skall sökanden i kortet eller mopedkortet
stället skriftligen anmäla förstörts eller förkommit,
förlusten till den länsstyrelse skall sökanden i stället

enligt 26 § andra styck- skriftligen anmäla förlustensom
eller 57 § andra stycket till den länsstyrelseet som

har fråganpröva enligt 26 § andra stycketatt om
förnyelse körkortet eller eller 57 § andra stycket harav
traktorkortet. frågan fömyel-prövaatt om

körkortet, traktorkortetse av
eller mopedkonet.

Har körkortshavaren anmält Har innehavaren anmält att
körkortet eller traktor-att körkortet, traktorkortet eller

kortet har förstörts eller mopedkortet har förstörts
förkommit och kommer eller förkommit och kommer
kortet till skallrätta, kortet till skallrätta,senare senare
körkortshavaren innehavaren överläm-genast genast
överlämna detta till den detta till den länsstyrelsena
länsstyrelse tagithar har tagit anmälansom emotsom

anmälan förlusten.emot förlusten.om om

32

Ett föreskrivet villkor, föreskrivet villkor,Ettsom som
innebär körkortshavaren innebär körkortshavarenatt att
under färd skall använda under färd skall använda

hjälpmedel glas- hjälpmedel glas-än änannat annat
eller linser eller hör- eller linserögon ögon eller hör-

5 lydelseSenaste 1985:432
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eller fordon,eller fordon, apparat attattapparat somsom
han för, skallförsett försettför, skallhan varavara
med särskild elleranordning eller anordningsärskildmed

särskild beskaffenhetbeskaffenhetsärskild vara avvara av
viss trafik-trafik- eller särskildviss särskildeller attatt

föreskrift skall iakttagas,iakttagas,föreskrift skall
villkor, eller sådant villkor,sådanteller annatannat

kan kontrolleras vidkontrolleras vidkan somsom
färd, skall iskall i sär-färd, sär- tastas upp enupp en
skild handling.handling. Detsammaskild Detsamma

villkor be-be- gällervillkorgäller ärär somsom
till viss deldeltill viss gränsatgränsat en avaven

i körkortet.behörigheteni körkortet.behörigheten
Begränsning behörighetenBegränsning behörigheten avav
till gälla endastgälla endasttill auto-attautomat-att
matväxlad bil får dockväxlad bil eller lätt motor- anges

körkortet.påcykel får dock påanges
körkortet.

den skallförsta stycket skallhandling iI attangesen som avses
motorcykel ellermed bil,medföras under färd terrängvagn.

34

körkortstillståndkörkortstillstånd HarHar ettett
villkormeddelats någotmeddelats villkornågot utanutan

länsstyrelseoch finner denden länsstyrelseoch timer
meddelat tillståndetharmeddelat tillståndethar somsom

föreskrivas,villkor börvillkor bör föreskrivas, attatt
får länsstyrelsenfår länsstyrelsen besluta beslutaom om
det. Länsstyrelsen ocksådet. Länsstyrelsen får också får
ändra ellerupphäva villkor villkorändra eller upphäva

intebegränsning begränsninginte avser som avsersom

° lydelse 1994:1197Senaste
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körkortets giltighet till körkortets giltighet tillav av
lätta motorcyklar eller automatväxlade bilar enligtauto-
matväxlade bilar enligt 34 frågaI besluta om om
34 fråga villkorI beslut enligt denna paragrafa om om
villkor enligt denna paragraf tillämpas 32 Länsstyrelsen
tillämpas 32 Länsstyrelsen får också besluta förnyadatt
får också besluta förnyad personutredning skall företasatt
personutredning skall företas vid tidpunkt.en senare
vid tidpunkt. Motsvarande beslut kanen senare
Motsvarande meddelasbeslut kan domstoläven av
meddelas domstol överklagatäven prövar ären-av som

överklagat de.prövar ären-som
de.

Om i körkortet skall ändras med anledning besluttexten ettav
i första stycket, skall körkortet förnyas. I sådant fallettsom avses

skall länsstyrelsen underrätta Vägverket, skall tillställa kör-som
kortshavaren körkortsunderlag. Om körkortshavaren inteett nytt
följer vad i 28 skall länsstyrelsen föreläggasägs körkorts-som
havaren inom viss tid vidta de åtgärder behövs föratt attsom
erhålla förnyat körkort. Föreläggandet skall innehållaett en upp-
lysning återkallelse kan ske enligt 16 § 9 körkortslagen,attom

föreläggandet inte följs.om

Frågor förnyelse enligt andra stycket den länsstyrel-prövasom av
har meddelat det gällande körkortstillståndet. Vidsenastsomse

förnyelsen skall 28 30 §§ tillämpas.-

34 a

Körkortets giltighet begräns- Körkortets giltighet begräns-
till till automatväxladatt attas avse as avse

bil den behörighetinom som

7 Senaste lydelse 1994:2090
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jörarprøvetförar-motorcykel provetlätt omavser,om
automatväxladavläggs ilättavläggs påprovet enen

bil.motorcykel,

bil inomautomatväxlad
förar-behörighetden som

provetprovet omavser,
automatväxladiavläggs en

bil.

harintelänsstyrelsenOmharintelänsstyrelsenOm
giltighetkörkortetsbegränsatgiltighetkörkortetsbegränsat
stycket,första12 §enligtstycket,12 § förstaenligt

begränsningenupphör attbegränsningenupphör att
körkortshavarengällakörkortshavarengälla omom
godkänt körprovavläggerkörprovgodkänt ettavlägger ett

bilväxladmanuelltpåmotorcykel avpä entung res-en
begränsningenslagdetväxladmanuelltpektive somen

godkänt påVidbegräns-det slagbil provavser.somav
upphör begräns-lastbilgodkäntVidningen tungavser.

förgälla ävenningenupphörlastbil attpå tungprov
lastbil. Vidoch lättpersonbilgällabegränsningen ävenatt

buss upphörpågodkäntlastbil.personbil och lättför prov
gällabegränsningendock attbusspåVid godkänt prov

bilar.slagsamtligaförbegränsningendockupphör av
slagsamtligagälla föratt av

bilar.

begräns-anledningmedändras attskallkörkortetiOm avtexten
VidVägverket.förnyasskall körkortetgällaupphörningen att av

tillämpas.30 §§28förnyelse skall -
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mopedkortTraktorkort ochTraktorkort

53

för traktorkonFörarprovetbestår förhörFörarprovet av
moped-förhör.inför den består Foroch skall avläggas av

kort består jörarprovetVägverket har förordnat avsom
och körprov.eller förhör Förar-törrätta förarprovatt

införskall avläggasinför sådan lärare i provetgym-
harVägverketnasieskolan utbild- den somsom ger

förar-törordnat förrättaning för avläggande attav
inför sådan lärareförarprov. ellerprov

gymnasieskolani som ger
avläggandeutbildning för av

förarprov.

utfärdas det.bevisGodkänns sökanden skall ett om

54§

utfárdandeutfárdande FrågaFråga avomom av
och mopedkorttraktorkort läns- traktorkortprövas av

länsstyrelse.Bestämmelserna i Be-styrelse. prövas av
i 9 § skall§ därvid stämmelserna9 skall tillämpas på

motsvarande därvid tillämpas påTraktor-sätt. mot-
Traktorkortkort lämnas den läns- svarande sätt.ut av

har och mopedkort lämnasstyrelse utfärdat ut avsom
harlänsstyrelsekortet. den som

kortet.utfärdat

" lydelse 1992:1765Senaste
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55§

ochBestämmelserna i 11, 1212 ochBestämmelserna i 11,
§§ skall tillämpas på32tillämpas32 §§ skall på

motsvarande i frågai fråga sättmotsvarande sätt omom
mopedkort.ansökan traktorkort ochtraktorkort. Vid om

kortVid ansökan sådantinskall docktraktorkort omges
bevisskall dock ingodkänt ävenbevisäven gesom

godkänt törarprov. Be-skallförarprov. Beviset omvara
utfärdat inomskallmånader visetutfärdat inom tre vara

ansökan.månader föreföre ansökan. tre

56§

tör-Bestämmelsernaför-Bestämmelserna omom
§§i 13 och 14handsbesked§§handsbesked i 13 och 14

tillämpas påskallskall tillämpas på motsvaran-motsvaran-
traktorkorti frågadefråga traktor-de i sättsätt omom

Föreläggan-och mopedkort.Föreläggandekort. som
i 14 § skallskall dock gälla dei 14 § avsessomavses

bevisgällabevis godkänt dock ävenäven omom
törarprov.förarprov. godkänt

sådanafrågaförhandsbesked fårärende prövas ävenI omom
1977:477 före-körkortslageni 29 §särskilda skäl som avses

ligger.

57

för-BestämmelsernaBestämmelserna för-om om
stycketnyelse i 23nyelse i 23 § andra stycket § andra

skall tillämpas trak-trak-skall tillämpas på påävenäven
torkort mopedkort.Traktorkort behöver ochtorkort.

9 lydelse 1991:781Senaste
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mopedkortänd- Traktorkort ochdock inte förnyas, om
föras in dock inte förnyas,ringen i stället kan behöver

ändringen i stället kankortet.på om
införas kortet.på

förnyelse förnyelseFrågorFrågor avom av om
läns- traktorkort och mopedkorttraktorkort prövas av

i detstyrelsen i det län, där inne- länsstyrelsenprövas av
eller, innehavarenhavaren folkbokförd län, där ärär

inte folkbokförd i folkbokförd eller, hanhan är omom
folkbokförd i landet,landet, den länsstyrelse inte ärav

hartraktor- den länsstyrelsehar utfärdat somsom av
utfärdat kortet.kortet.

förnyade tralaorkørtet förnyade kortet utfärdasDet Det
utfärdas länsstyrelsen. länsstyrelsen. övrigtI Iav av

§övrigt skall bestämmelserna i skall bestämmelserna i 28
28 och meningen och 30 §§ andra meningen andra
30 vid för- vid förnyelse§ tillämpas tillämpasäven även
nyelse traktorkort. traktorkort och moped-av av

kort.

58§

Traktorkort skall mopedkortinnehålla Traktorkort och
uppgift innehavarens uppgiftskall innehållaom om
fullständiga fullständigaoch innehavarensnanm per-

den länsstyrelse ochsonnummer, personnummer,nanm
utfärdathar traktor- den länsstyrelse harsom som

kortet för utfärd- kortet och dagen föroch dagen utfärdat
andet. utfärdandet.
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§1059

särskildBestämmelsernasärskildBestämmelserna omom
ochåterkallelseutredning,ochåterkallelseutredning,

beslutpreliminärtspärrtid,beslutpreliminärtspärrtid,
omhändertagan-varning,omhändertagan-varning, omom

underlåtelse kör-ochdekör-underlätelseochde avav
ikortsingripandeikortsingripande m. m.m. m.

gäller49 52 §§33 och47§§ gäller49 5233 och47 ----
traktorkortdelartillämpligaitraktor-delartillämpligai
Förnyelsemopedkort.§ och34Förnyelse enligtkort.

stycket§ andraenligt 34ske,skall inteandra stycket
ske, ändringenintekan skalli ställetändringen omom

föras inkan päi ställetin kortet.föras på
kortet.

skall medförasMopedkort
moped klassmedfärdvid

8 §bestämmelserna ivarvid
ialaras.skall

§1172

få körkortförkörkort Denfå attförDen att somsom
körning medisigvillmedkörning övaivill sigöva

ellerfordonmotordrivetellerfordonmotordrivet
han inte harfordonståginte harhanfordonståg somsom

köra fordonetfårkörkort förfordonetfår körakörkort för
vidfordonståget öv-ellervidfordonstáget öv-eller

ningskörning förut-under dede förut-ningskörning under
73sättningar ii 73sättningar som angesangessom --

§§.77§§.77

° 1994:1197lydelseSenaste
lydelse 1993:821Senaste
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vill fd mopedkortDen som
fdr ovningsköra med moped
klass Därvid galler 73 och
74 §§ i tillämpligasamt
delar § tredje stycket.75

Den övningskör skall ha Den övningskör skall,som som
uppnått ålder inte följerannaten av om av

andra eller tredje stycket, ha
ålderuppnått en av

16 för körning lättår med 16 för körningår med
motorcykel, moped klass

17 år 6 månader för 17 6 månader förår
körning med körning medtung motor- motor-annan
cykel eller personbil eller cykel sådan idn som avses
lätt lastbil tillkopplat 1 § tredje stycket körkorts-utan

släpfordon, lagen 1977:477 ellertungt per-
sonbil eller lätt lastbil utan
tillkopplat släpfordon,tungt

18 för körningår med 18 ñr körningår med
personbil eller lätt lastbil personbil lastbileller lätt
med tillkopplat släp- med tillkopplat släp-tungt tungt
fordon eller lastbil, fordon eller lastbil,tung tung

194. för körning medår 20 för körning med4. år
buss. buss eller sådan motorcykel

i 1 § tredje stycketsom avses
körkortslagen.

z lydelse 1993:1000Senaste
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harbestämmelsen i första uppnåttDenTrots ensom
månader17 6ålder årharstycket 2 fär den avsom

trafikskolafår ävningsköra imedövningskörafyllt 16 är
motorcykelmed sådanmotorcykel i trafikskolatung som

stycket1 § tredjeiförutsättning denunder att avses
förut-körkortslagen underuppsikt kör-har översom

harsättning denmedföljerningen på attmotor- som
körningenuppsikti sidvagn till övercykeln eller

motorcykelnmedföljer påmed personbildenna, och
i sidvagn till denna.ellerförutsättning detunder att

trafikskola ellersker i att
16 fdrhar fyllt drDenhar uppsiktden över somsom
personbilmedövningskörakörningen godkändär som

förutsättning detunderhandledare för den attsom
trafikskola ellersker iövningskör. Bestämmelser att

uppsiktden har övergodkännande hand- somsomom
godkändkörningenfinns i 78 ärledare som

denhandledare för som
Bestämmelserövningskör.

hand-godkännande somom
78ledare finns i

övningskörning skallVidövningskörning skallVid
försett medfordonetmedfordonet försett varavara

använd-skyltanvänd-skylt angersomangersom
övningskörningningen. Vidövningskörningningen. Vid

eller mopedmotorcykelmotorcykel fär använd- medmed
användningenklass fårningen lämp- Ipä annatanges
lämpligt sätt.ligt påsätt. annatanges

3 lydelseSenaste 1983:403
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§1483

skallRikspolisstyrelsenskallRikspolisstyrelsen
VägverketunderrättaVägverketunderrätta omom
strafföreläggan-beslut,dom,strafföreläggan-dom, beslut,

föreläggandeellerdeföreläggandede eller avav
varigenomordningsbotvarigenomordningsbot

innehavarekörkortshavare,innehavarekörkortshavare,
moped-ellertraktorkortinnehavaretraktorkort, av avav

utländsktinnehavarekon,ellerutländskt körkort någon av
föreller någonkörkortspärrtid beslutatsvilkenför

spärrtid beslutatsvilkenharinte löptännu ut menmen
funnitsharlöptinteskyldig till ännufunnits ut

tillskyldig

ellertrafikbrottvissastraff för1951:649brott lagenmot om
järnvägstrañklagenstycketeller tredje2 § första, andra6 kap.

motordrivetförandevidhar begåtts1985:192, brottet avom
järnvägspärfordon påmaskindrivetellerellerfordon spårvagn av

eller tunnelbana,

eller spårvagnfordonmotordrivetbrott förandevid2. annat av
trañkbrottstraff för1971:965brott 3 § lagen somutom mot om

§ förstaeller 74§ 7överträdelse 72utomlands,har begåtts av
1972:603,3 vägtrañkkungörelsenstycket

lageneller brott1968:64narkotikastrafflagenbrott motmot
narkotika,varusmuggling i fråga1960:418 straff för omom

fordon,motordrivettillgreppolovligt4. av

ellerbrottsbalken9 §8 eller3 kap.brott5. mot
brottsbalken,§3 kap. llparagrafer jämtedessanågon av

lydelse 1993:821Senaste
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brott kap. brottsbalken,4mot

brott 6 2 eller 3 6 ochkap. § brottsbalken eller kap. 1mot
12 §§ brottsbalken,

brott 8 eller 6 § brottsbalken eller dessakap. 5 någonmot av
paragrafer jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,

brott 13 kap. brottsbalken,mot

10. §brottsbalken.brott 17 kap. eller 54mot

frågaI brott under 5 10 skall underrättelse lämnasom som avses -
endast böterpåföljd har ådömts.änom annan

Underrättelse dom eller beslut får överklagas skall läm-om som
besked huruvidaförst efter det rikspolisstyrelsen har fåttattnas

laga kraft eller överklagats.avgörandet har vunnit

i frågaUnderrättelse enligt första stycket skall lämnas även om
rättegångsbalkenbeslut enligt kap. §åtalsunderlåtelse 20 7om

Gäller besluteteller motsvarande bestämmelse i författning.annan
underrättelse lämnasbrott i första stycket 10 skall5som avses -

ha lett tillskulleendast brottet enligt åklagarens bedömandeom
påföljd böter.änannan

underrättelseBeträffande körkort skallinnehavare utländsktav
lämnas folkbokförd i landet.endast innehavaren ärom

§1586

från Rikspolisstyrelsen enligtNär Vägverket får underrättelseen
verket83 eller 84 § eller besked enligt 84 § tredje stycket skall

5 lydelseSenaste 1994:1197
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iskall deregisterbladetregisterblad. Påframställa ett anges un-
registeruppgiftema.körkortsregistretoch iderrättelsen upptagna

sändasskallRegisterbladetskall sändasRegisterbladet
tilltill

harlänsstyrelsedenlänsstyrelse harden somsom
körkortstillståndmeddelatkörkortstillståndmeddelat

traktorkorteller utfärdattraktorkort,eller utfärdat
mopedkort,eller

utländskt körkortinnehavare äri det län där2. länsstyrelsen av
förs inkörkortsinnehavetuppgiftenfolkbokförd den förstanär om

utländsktunderrättelsen innehavarei registret, ettavavserom
körkort,

under-spärrtidmeddelat beslutden länsstyrelse omomsom
den läns-spärrtid löper, eller,för vilkenrättelsen någonavser

meddelatsbeslutet haröverklagats,styrelse beslut har avomvars
domstol,

yrkesmässigtillstånd drivalänsstyrelse meddelat4. den attsom
underrättelsen1988:263,trafik enligt yrkestrafiklagen avserom

juridisktrafikansvarig hostillstånd ellerhar sådant ärnågon som
tillstånd,har sådantsomperson

taxitrañkförarlegitimation förden länsstyrelse beslutat5. omsom
inne-underrättelsenyrkestrafiklagen 1988:263,enligt avserom

sådan legitimation,havare av en

§ tredjeenligt 84beställt registerbladden länsstyrelse som
stycket.
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ienskildetill den självockså sändasregisterblad skallEtt utom
enligt tredjeregisterblad 84 §beställtlänsstyrelsen harfalldet

stycket.

polismyndighet ñnnerOmfinnerpolismyndighetOm enen
kör-anledningkör-anledning anta attanta att enen

innehavarekortshavare,innehavarekortshavare, avav
eller mopedkort,traktorkortinnehavaretraktorkort, av

utländsktinnehavarekörkort ellerutländskt någon av
föreller någonspärrtid beslutats körkortvilkenför

beslutatsvilken spärrtidinteinte löptännu ut menmen
inteinte löptförutsättningaruppfyller de ännu ut upp-

förutsättningarfyller deför få körkortgäller att somsom
få körkort,förgällertraktorkort, skalleller attmyn-
mopedkort,traktorkort ellertillanmäla dettadigheten

anmälaskall myndighetenilänsstyrelseden som avses
länsstyrelsetill dendetta86

86isom avses

1976:511enligt lagenomhändertagitsharnågonNär om om-
polismyndighetenskallberusadehändertagande m. m.personerav

till Vägverket.anmäla detta

skall innehållaeller andra stycketi förstaAnmälan som avses
uppgift personnummer.om

° lydelse 1992:1399Senaste
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lydelseNuvarande

in.uppgifter förasföljandeskallkörkortsregistretI

förMyndighet attUppgift svararsom
registretin iuppgift förs

föreskrifterSärskilda

harlänsstyrelseDenanledningiBeslut soman-av
beslutetmeddelattraktorkortsökan om

harlänsstyrelseDenochutfärdandeförDag som
åtgärdenvidtagittraktorkortutlämnande av

uppgiftenVägverket,körkortutländsktInnehav omav
medsambandilämnasochutfärdandelandjämte un-

och83enligtderrättelseellerkörkortsnummer mot-
uppgiftenlänsstyrelsen,svarande om

enligtunderrättelseilämnas
utbyteansökanien82 om

ansökaneller ikörkort enav
enligtförarlegitimationom

1988:263yrkestrafiklagen

Väg-enligt 34Villkori frågavillkorSärskilt aom
läns-denövrigtverket. Iinne-ellerkörkortshavare

meddelatharstyrelsetraktorkorthavare somav
besluteteller,beslutet om

7 1994:1197lydelseSenaste
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domstol,meddelatshar av
länsstyrelse beslutden vars

har överklagats

Återkallelse harlänsstyrelsekörkort, Den somav
eller,meddelat besluteteller trak-körkortstillstånd om

meddelatsbeslutet harförordnandetorkort eller av
länsstyrelsedomstol, denförsta stycketenligt 24 §

överklagatsbeslut harkörkortslagen vars

harlänsstyrelsegodkänna DenVägran ett ut-att som
eller,meddelat beslutetländskt körkort om

meddelatsbeslutet har av
länsstyrelsedomstol, den

överklagats.beslut harvars

harlänsstyrelseDelgivning sådant beslut Den somav
fört in beslutetåterkallelse, vägran attom

godkänna utländskt kör-ett
kort, varning eller om-

skallhändertagande som
föras registretin i

Återlämnande kör-Vägverket eller,eller överläm- om
tillöverlämnatskortet harnande körkort eller trak-av

läns-dentorkort länsstyrelsen,enligt 22, 28, 30, 37,
tagitstyrelse har50, 51, 57, eller 59 § emotsom

intekortetkörkortet. Har
överläm-aterlämnats eller

detta framgåskallnats, av
registret
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lydelseFöreslagen

in.uppgifter förasföljandeskallkörkortsregistretI

förMyndighet attUppgift svararsom
registretin iförsuppgift

föreskrifterSärskilda

harlänsstyrelseDenanledning somiBeslut an-av
beslutetmeddelatellertraktorkortsökan om

mopedkort

harlänsstyrelseDenochutfárdandeför somDag
åtgärdenvidtagittraktorkortutlänmande av

mopedkorteller

uppgiftenVägverket,utländskt kör-Innehav omav
medsambandilämnashar un-denkort, ut-stat som

och83enligtderrättelseoch kör-körkortetfärdat
uppgiftenlänsstyrelsen,eller omkortsnummer mot-

enligtunderrättelseilämnassvarande
utbyteansökan82 i omen

ansökaneller ikörkort enav
enligtförarlegitimationom

1988:263yrkestrafiklagen

Väg-34enligtVillkori frâgavillkorSärskilt aom
läns-denövrigtverket. Ieller inne-körkortshavare

meddelatharstyrelseellertraktorkort somhavare av
besluteteller,beslutet ommopedkort
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meddelats domstol,har av
den länsstyrelse beslutvars
har överklagats

Återkallelse körkort, länsstyrelse harDenav som
körkortstillstánd, traktorkort meddelat beslutet eller, om

har meddelatseller mopedkort besluteteller tör- av
domstol, den länsstyrelseordnande enligt 24 § första

beslut har överklagatsstycket körkortslagen vars

Beslut utländska kör- länsstyrelse harDenatt ett som
kort meddelat beslutet eller,giltigt Sverige.inte iär om

meddelatsbeslutet har av
domstol, länsstyrelseden

beslut överklagats.harvars

Delgivning harsådant beslut Den länsstyrelse somav
vagrad fört inåterkallelse, beslutetom

giltighet utländsktettav
körkort, varning eller om-
händertagande skallsom
föras in i registret

Återlämnande kör-eller överläm- Vägverket eller, om
nande överlämnats tillkörkort, traktorkort kortet harav

länsstyrel-eller mopedkort enligt 22, länsstyrelsen, den
28, 30, 37, tagit kör-50, 51, 57, eller har emotse som

inte59 § kortet. kortet åter-Har
lämnats eller överlämnats,

framgåskall detta regist-av
ret
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

körkortsregistretiUppgifterkörkortsregistretUppgifter i
kör-inte ärnågonkör-inte ärnågon somomsomom

innehavarekortshavare,innehavare avkortshavare, av
mopedkortellertraktorkortinnehavareellertraktorkort

certifikatinnehavareellericertifikat avavsessomav
skall be-91 §iregistretiskall bevaras§91 avsessom

fem årunderregistretidenfrån detunder fem år att varas
dendeti från senasteinfördesuppgiften attsenaste

registretin ifördesuppgifteni frågaeller,registret om
uppgiftfrågaieller,femunderuppgift brott, omomom

frånårfemunderbrott,domdenfördagenfrånår
ellerdomdenfördagenharmotsvarandeeller som

föran-harmotsvarandeOmregistreringen.föranlett som
Omregistreringen.anmälan lettgälleruppgiften en

anmälangälleruppgiftenfårstycketandra87 §enligt en
fårstycket§ andra87enligttvåi högstdock bevarasden
tvåhögstidock bevarasi deninfördesdenfrån detår att

iinfördesdendetfrånår attnågonregistret. När som
någonregistret. Näravlidit,registrerad har somfinns

avlidit,registrerad harfinnshonomskall uppgifterna om
honomuppgifternaskallutgå omsnarast.

utgå snarast.

skallframställtsregisterblad harkörkortsregistretiUppgifter att
ellerdomdenfördagenfrånförflutitharfem årgallras närut

gällerDetsammaregistreringen.föranlettharmotsvarande som
körkorts-§26iavgörandenutländskauppgifter avsessomom

1977:477.lagen

"z 1983:1016lydelseSenaste
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§1995

Ytterligare föreskrifter Ytterligare föreskrifterom om
medicinska krav för innehav medicinska krav för innehav

ellerkörkort eller traktorkort körkort, traktorkortav av
och föreskrifter för tillämp- mopedkon föreskrifteroch
ningen § fjärde stycket7 för tillämpningen §7av av
och 17 § körkortslagen fjärde stycket och §17a a
1977:477 beslutas Väg- körkortslagen 1977:477av
verket efter samråd med beslutas Vägverket efterav
Socialstyrelsen. Verket med Socialstyrelsen.samråd
beslutar efter samråd med Verket beslutar efter samråd
styrelsen föreskrifter med styrelsen före-även även

sådan synprövning och skrifter sådan synpröv-om om
läkarundersökning skall ning och läkarundersökningsom
ligga till grund för intyg skall ligga till grund försom
enligt 11 intyg enligt 11

§2"105

Till penningböter dendöms den Till penningböter döms
som som

bryter 8 50 § bryter 8 50 §mot mot
tredje stycket eller § tredje stycket, § andra77 77
andra stycket, stycket eller 59 § andra

stycket,

åsidosätter skyldighet skyldighet2. åsidosätteratt att
överlämna körkort eller överlämna körkort, traktor-
traktorkort enligt 22 § tredje kort eller mopedkort enligt
stycket, 30 37 § första 22 § tredje stycket, 30

9 Senaste lydelse 1992:1399
m Senaste lydelse 1991:1368
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förstastycket37§ förstaandraellerförstastycket
meningen,andraellerstyck-§ första50meningen,

stycketförsta50 §37a59 §ellerenligt 57elleret
§59ellerenligt 57ellermed någonjämförd av

medjämfördstycketförstaförfattningsrum.nämnda
författ-nämndanågon av

ningsrum.

överträdelsestraff förTillöverträdelsestraff förTill avav
§59stycket,första§ 8 §eller 77stycket§ första8
§77stycket ellerinte andraskallstycketandra

skall intestycketandradömas,
dömas,

moped-ellerkörkortetförnyasskallkörkortet omom
ochskall förnyasfärden har kortetföreoch föraren
harfärdeneller föreförarenkörkortetåterlämnat

gjortellerenligt 28 kortetanmälan återlämnatgjort
28enligtanmälan

ipåbegränsats sättharkörkortetåterkallelse avses2. somavom
tvåinomfärden1977:477 och ägerkörkortslagen§17 rum

avgiorts,slutligt haråterkallelsefrågandetmånader från att om

fastställas.har kunnatidentitetförarens genastom

försettövningskörninganvänds vid utan attfordonOm varaett
kör-uppsikthar överskall deni 79skyltmed somavsessom

penningböter.tilldömasningen
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§21106

Beslut i fråga i godkän-godkän- Beslut fråga omom
nande vid törarprov far inte nande vid förarprov får inte
överklagas. överklagas. gällerDetsamma gäller Detsamma
beslut varning enligt beslut varning enligtom om
69 beslut omhänder- 69 beslut omhänder-om om
tagande körkort eller tagande körkort, traktor-av av
traktorkort, förelägganden kort eller mopedkort, före-
enligt ll § tredje stycket, lägganden enligt § tredje11
14 § andra stycket eller 34 § stycket, § andra stycket14
andra stycket, forordnanden eller 34 § andra stycket,

personutredning, beslut förordnandenom om person-
enligt 42 § och anmaningar utredning, beslut enligt 42 §
enligt 24 och anmaningar enligt 24

Ett föreläggande har meddelats länsstyrelsen kan prövassom av
domstol endast i samband med frågan återkallelse grundpåav om

föreläggandet inte har följts.attav

Nuvarande lydelse

§22110

Avgift för prövning ansökan enligt denna förordning i detas ut av
fall framgår andra stycket. särskilt föreskrivetArsom av om
avgift gäller i stället de föreskrifterna.

För ansökningsavgiftens storlek gäller bestämmelserna im. m.
9 14 §§ avgiftsförordningen 1992:191, varvid följande avgifts--
klasser tillämpas:

2 Senaste lydelse 1994:1197
22Senaste lydelse 1992:367
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Ärendeslag Avgiftsklass

traktorkortUtfärdande av
1förordning§enligt 54 denna

enligttraktorkortFörnyelse av
1förordning§ denna57

§enligt 101Undantag
2förordningdenna

lydelseFöreslagen

110 §

i deförordningenligt dennaansökanprövningAvgift föruttas av
föreskrivetsärskiltstycket. Arandraframgår omfall avsom

föreskrifterna.deställetavgift gäller i

ibestämmelsernagällerstorlekansökningsavgiftensFör m.m.
avgifts-följandevarvid1992:191,avgiftsförordningen§§9 14-

tillämpas:klasser

Ärendeslag Avgiftsklass

mopedkortochtraktorkortUtfárdande av
1förordningenligt 54 § denna

mopedkortochtraktorkortFörnyelse av
1förordning§ dennaenligt 57
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Undantag enligt 101 §
101 förordning 2och § dennaa

förordning i kraft denDenna träder



Utredningsuppdraget1

Direktiv1.1 m.m.

1995:155 hardecember 1995 Dir.tilläggsdirektiv denGenom 7
förslag tilluppdrag lämnakörkortsutredning fått i1994 års att

motorfordon.och trehjuliga Ibehörighetskrav förålders- och två-
följande.direktiven anförs bl.a.

typgodkärmande199292/61/EEG den 30 juniRådets direktiv om
Sverige måstemotorfordon innebär bl.a.och trehjuligatvå- attav

s.k.km/tim,maximihastighet 45tillåta sådana fordon med aven
kontrollochför framförandeEU-mopeder. Särskilda regler av

lättabetraktas denärvarande. Därfördessa fordon saknas för som
bl.a.1994 Vägverket i uppdragmotorcyklar. Regeringen attgav

kontrollochbeträffande framförandeförändringaröverväga av
decemberden 27redovisade sitt uppdragmopeder. Vägverket
komplet-inlärrmade Vägverket1994. 27 september 1995Den en

trafiksäkerhetsanalys avseende dessautredning medterande mo-
behörig-vad gälleralternativpeder. Utredningen redovisade tre
moped-för de olikabesiktningskrav tvåhets-, registrerings- och

motorcykel i deför lätt tvåbehörighetskravsamttyperna avnya
kravalternativ innebär påalternativen. alternativen,Etttre av

utbildningteoretisk och praktisk16 ålder ochårs genomgången
km/tim.konstruktiv hastighet 45för föra mopeder med påatt en

utfärdandestyrkasVidare skall denna behörighet kunna avgenom
för den lättabehörighetsålderns.k. mopedkort samtidigt som

alternativ bör utgångs-motorcykeln höjs till 18 utgöraår. Detta
utredningen.punkten för den fortsatta

trafik-beakta Vägverketsskall enligt tilläggsdirektivenUtredaren
medi arbetetmed Vägverketsäkerhetsanalys och samråda en

administrativaochförfattningsändringarbehovetöversyn avav
skallmotorfordon. Utredarentrehjuligaåtgärder rörande två- och

Åldersgränsutredningenmedvad åldersgränser samrådaavser
1995:02.C
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ochbehörighetskrav föroch två-ålders-delbetänkandeEtt om
föran-författningsändringardemotorfordontrehjuliga samt som

1996.februariden 15redovisasdärav skallleds senast
95/24/4 slutligt1995 Kdecember14regeringsbeslut denI

författ-utredaVägverketslutligt uppdrogs åtoch 95/3263/4K att
mopeder. Irörandeadministrativa åtgärderochningsändringar

behörighetskravochålders-frågorhänvisades tillbeslutet att om
Vägverketkörkortsutredning. Till över-1994överlämnats till års

bl.a.mopeder, såsomrörandefrågordärför övrigalämnades
ochförarprovutbildning,trafikregler,registrering,besiktning,

åtgärder.administrativaandra

Utredningsarbetet.21

harVägverketuppdraget tilltilläggsdirektiven ochenlighet medI
i frågorförslagtagit ochendastvi i delbetänkandedetta gettupp

behörighetskrav förålders- ochsamband meddirekthar ettsom
utformadedirektivenSå ärmotorfordon.och trehjuligatvå- som

utredningsalternativ SamrådVägverketsbygger förslag påvåra
Åldersgränsutredningen.Vägverket ochhar skett med

direktivenskall enligtarbeteutgångspunkt i vårtEn attvara
genomgångenförutsätterEU-mopedbehörighet föraatt en

uppdelningtill denMed hänsynpraktisk utbildning.teoretisk och
Vägverket har viochmellangjortsutredningsansvaret osssomav

innehåll ochförslag tillinte det ankomma på attansett oss ge
vi inte be-skäl harutbildning. Avutformning sådan sammaav

mopeder ochmedtrafiktrafiksäkerhetsaspekter påhandlat andra
förarkompetensen.sådanalätta motorcyklar rörän som



typgod-EG-direktivet2 om
två- ochkännande tre-av

motorfordonhjuliga

typgod-1992juni92/6l/EEG den 30direktivRådets omav
harmoni-motorfordontrehjuligaochkärmande två- attavserav
syfteifordondefinitioner dessa attmedlemsstaternas avsera

skillna-gemenskapenhandeln inomförhinderundanröja de som
dessaförtekniska kravmedlemsstaternasolikamellan dederna

for-förtekniska kravenharmoniseradeDefordonslag utgör.av
särdirektiv,ireglerasoch egenskaperolika komponenterdonens

antagits.inte harvilka alla ännu
trehjuligaochsamtliga två-skall tillämpas på motor-Direktivet

undan-fordonslagvägtrafik. Vissaföravseddafordon är avsom
direktivetdåden dagi bruk företagitsfordondock, bl.a.tas som

detefterinfallertidpunkt två år attskall börja tillämpas. Denna
förväntassärdirektivetsistaantagits. Detharsista särdirektivetdet

1996.under vårenantas
bl.a.indelas iskallmotorfordonentrehjuligaochDe två-

direktivetenligtmoped definierasmotorcyklar. Sommopeder och
påden byggermedfordonoch trehjuligatvå- motor omsom,en

kon-ochslagvolym är50 cm3förbrärming, har högstinre som
km/tim. Iöverstiger 45intehastighetför högstastruerade somen

specifika egenskaper.mopedenssärdirektiv meranges
förföreskriftersärskildafastställtsvidaresärdirektiv harI

harpedalermopeder medeffekt, d.v.s.med lågmopeder ensom
hastig-högstaochkWöverstiger leffekt intehjälpmotor envars

25överstigerintekonstrueratvilket fordonetför ärhet som
km/tim.

samtligatypgodkärmande förbeviljaskallVarje medlemsstat
särdirektiven.itekniska kravenuppfyller defordonstyper som

medlemsstater.samtligasedan igällerTypgodkärmandet



58 G-direktivetE typgodkännande SOU 1996:11om

förbjuda fordonMedlemsstaterna får inte uppfylleratt nya som
kraven i direktivet släpps marknaden, saluförs, i brukpå tasut
eller används.



ochMoped-3

motorcykeltrafiken

000.11301993 tilluppgicktrafikförsäkrade mopederAntalet ca
Moped-med 1980.jämförtmed 40minskatAntalet har procent

trañkarbetet.totaladetför 0,2 procent avsvararerna

Axitaltrafiçförsâkrade mopeder
3ren1975 1994-

9941993 1990 19921985 11975 1980

1995Statistiska centralbyrånKällazTrañkskador 1994,Diagram

motorcykeltrafiken är1 ochmoped-detta kapitelUppgifterna i om
tmñk-Vägverketstrañksâkerhetsrapport 1994,Vägverketshämtade från
Statis-Trañkskador 1994,ochEU-mopedenavseendesäkerhetsanalys

centralbyrån 1995.tiska



Moped- och motorcykeltrafiken60 SOU 1996:11

genomsnitt 15 mopedtörare dödats iHittills under 1990-talet har i
personkilometermopedtöraretrafiken Antalet dödadeat. perper

motsvarande för1992 högre antalunder 1990 15 gånger änvar -
trafikantgruppmopedförarna denbilister. Beräknat dettapå ärsätt

sig för riskmotorcykelförarnatillsammans med störstutsättersom
dödas i trafiken.att

för olika trafikantgrunaerRelativ thdsrisk

å

Diagram centralbyrånKälla: Trañkskador Statistiska2. 1994,
1995.

risk olika färdsätt förare ochDiagram visar relativ dödas för2 att
personlcilometer där förAntal dödade miljard antaletpassagerare. per

personbilstrañkanter till miljard personkilometer4,8 1,0. Persatts
dödades under vägtrafiken.1994 5,8 ipersoner
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dock minskattrafiken hardödats iharmopedförareAntalet som
fárdats påtio1994 dogUnder1980.sedanvarje år sompersoner

trafiken. An-i5891994underdödadesTotaltmoped. personer
uppgick tillpersonskadatrafikolyckor medpolisrapporteradetalet

888.15
och 5517åldrarna 15 årfinns imopedförarnaflestaDe --

äldreförbetydligtmoped störredödas på ärRisken74 år. att
dödasmopedförareflertio gångerför Närmareförare än yngre.

åldrarna 15ioch äldre65 äni åldrarna årpersonkilometerper -
förarna.de allraockså förolycksrisk gällerhöjd yngstaEn17 år.

dödasriskfem gånger störrelöpermopedförare attfemtonårigEn
15 17i åldersgruppentolv styckenAv16 17 år.den ärän som --

moped.fårdats påfyraunder 1994 hadei trafikendödadesår som
hadetrafiken detta årdödades ifemtonåringar trefemAv som

moped.fárdats på

vidmopedisterskadadeochDödade

vägtrafilcolgckor,radepolisrapprte
åren191$ 1994-

2 000
1 945

I 750
0: 2411

905
0001

r750
786779

500
250

0 .... 9941990985 1119809751

1995.centralbyrånStatistiskaKâllazTrañkskador 1994,Diagram 3.
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julimopedema. 1färre till antalet DenMotorcyklarna något änär
vilket ökningmotorcyklar till 115 000,uppgick antalet1994 är en

drygtmotorcyklarna 12 500 ellersedan 1985. Avmed 10 000 är
motorcyklar har blivit alltmertio motorcyklar. Lättalättaprocent

Jämfört 1985, då antalet lättamedbland 16 17 åringar.sällsynta -
uppgicki denna åldersgruppmotorcyklar registrerade på personer

vid halvårsskiftet 1995 endastmotsvarande antaltill 000,11 var
såledesmotorcyklarnade lätta15 ärl 800. Knappt procent av

18underregistrerade år.på ärpersoner som
dessamotorcyklister i trafiken. Av31Under 1994 dödades

dödades 42motorcykel. Under 1993hade fyra färdats lättpå
motorcykel När-nio hade färdats på lättmotorcyklister, varav
1994 dödades vidunder 1987tredjedelar demtvå sommare av -

Totalt har antaletunder 18färd lätt motorcykel, år.på settvar
1983,minskat under år.motorcyklister i trafikendödade senare

antalet dödadeuppgickfärre 1994,då antalet motorcyklar änvar
dödade och ska-totala antaletmotorcyklister i trafiken till 84. Det

16polisrapporterade olyckor i åldersgruppendade i trafiken ---
1994.till 66 under333 1985har minskat från17 år personer

begränsad till lättbehörigheten AAntalet körkort med motor-
jämföras med159. kanfebruari 1995 till 15 Dettacykel uppgick i

uppgårmed behörigheten Adet totala antalet körkortshavare som
Ungefär 2 000 äntill 3,4 miljoner. äröver yngrepersoner som

körkortsbehörigheten till lättbegränsad18 innehar Aår motor-
förförarprov700 16-åringar avlagtcykel. Under 1995 har knappt

lätt motorcykel.

2 sju hade färdats lättdog motorcyklister i trañken, på1992 33 varav
hademotorcyklister i trañken, sjumotorcykel. dog1991 37 varav

färdats lätt motorcykel.på



Älders- behörighetskrav4 och
för moped och motorcykel

4.1 Nuvarande regler

4.1.1 Definitioner

Motorcyklar delas in i respektive lätta motorcyklar. Entunga
slagvolym högstmotorcykel har medmotorsom en en om

Är125 räknas lätt motorcykel. slagvolymencm större ärsom en
räknasdet motorcykel. tvåhjuliga motorfordonUtövertungen

motorcykel trehjuliga motorfordon har tjänste-ävensom som en
vikt inte överstiger 400 kg.som

körkortsförordningenSom motorcykel räknas inte moped. I
1977:722, följande definition för moped.KKF, anges

Moped sådant motorfordonär
hjul eller medar, med eller sidvagn ellerpå två utan

förhjul eller medar med tjänstevikt, beräknadpå såsomtre en
hastighetmoped högst 400 kg, konstruerad förär avav som en

30 km/tim svårighet kan ändras tillhögst och endast med avsevärt
medförbränningsmotorhögre hastighet och drivs antingensom av

Slagvolym högst 50 eller elektriskcm motor.en av av
fordonssammatlhang i klass ochmopedema indelade II är

klass mopeder harTill klass hänförs därvid tvåhjuligaII. som
medtjänstevikt högst och har kraftöverföring60 kgen av som en

Övrigahögst växlar eller med steglös variabel utväxling.två
mopeder tillhör klass

registerhänseendez sådant EG-skall mopedI ävensom anses
typgodkänt motorfordon eller hjul konstruerattvåpå ärtre som

drivsför högsta hastighet 45 km/tim och den aven av som, om

fordonskungörelsen 1972:595.3 §
2 bilregisterkungörelsen 1972:599.4 §a
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överstigerSlagvolym inteharförbrärmingsmotor, motoren vars
moped. Som moped i dessaEG-typgodkänd50 cm3 samman-

EG-typgodkändalättare fyrhjuligaskall räknas vissahang även
motorfordon.

4.1.2 Behörighet m.m.

behörigheten A.krävs körkort medFör få föra motorcykelatt
Åldersgränsen och för lättför motorcykel 18 ärär motor-tung

motorcykel endastcykel 16 A-körkort gäller förár. Ett tung om
motorcykel.godkänt förarprov har avlagts sådanpå

motorcykel finnsbehörigheten föra lättNär det gäller att en
tillfälligtsärskild bestämmelse för i utlandet bosatt person somen

1977:477,vistas i 3 § tredje stycket körkortslagenSverige
införd lättsådan får bruka honomKKL. En motor-person en av

slagvolym intecykel han har fyllt 15 är, över-när motornsom
stiger föra fordonet i hemlandet50 och han fårcm3 utanom
körkort handling.eller liknande

avserför trehjuliga motorcyklarBeträffande förarbehörigheten
huvudregel det krävsinte motorcyklar med sidvagn gäller attsom

Övergångsbestäm-innehav körkort behörigheten A. Enligtmedav
med behörig-melserna till emellertid körkortKKF, även ettger

heten föra trehjuliga motorcyklar.B rätt att
föraren fyllt 15fä föra moped krävs endast har är.För att att
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4.2 EG-bestämmelser

Behörighetsregler för föra motorfordon finns i Rådets direktivatt
91/439/EEG.°den 29 juli 1991 körkort direktivetIav om anges

tvåhjuligtmed motorcykel fordon konstrueratäratt ettavses som
för hastigheter 50 km/tim eller, det drivs med förbrän-över om
ningsmotor, med slagvolym överstiger 50 Med lättcm°en som
motorcykel enligt direktivet medmotorcykel motoravses en en

inte hellerhar Slagvolym 125 och inte harcm3större änsom
högre effekt artikel 3.ll kWän

körkort i kategori skall enligt direktivet behörighetEtt A attge
föra körkortmotorcyklar. För i denna kategori gäller l8-års-en

för motorcykelns motoreffektdet fall inte högre 25gräns är än
kW, och ZI-årsgräns för motorcyklar med högre motoreffekt.en
Behörighet de erhållsföra nämnda motorcyklarna också,att senast

innehaft körkort i kategori i andraA år eller medtvåom man
ord, tidigast ålder artikel 6.vid 20 års

Enligt EG-direktivet skall förarbehörighet begränsadären som
till lätta motorcyklar benämnas vilket s.k. underkategoriAl, är en

Åldersgränsentill behörig-körkortskategorin A. för körkort med
heten 16 behörigheten får medlemsstaternaA1 För A1är år.
fastställa ytterligare begränsningar artikel 3.4. valfritt förDet är
medlemsstaterna utfärda körkort i underkategorierna och enligtatt
artikel de11 skall rådet, förslag kommissionenpå överseav
nationella underkategorierna,bestämmelserna i fråga körkort iom

kan ha inrättats i enlighet med direktivet, i syfte harmoni-attsom
eller avskaffa dem.sera

Trehjuliga motorcyklar enligt den svenska definitionen hänförs
enligt direktivet till motordrivna och fyrhjulingar. För atttre- vara

ibehörig föra dessa fordon krävs enligt huvudregeln körkortatt
kategori Direktivet artikel emellertid undantagB. 5.3 medger
från huvudregeln Al-körkort fårsådant A- ellerpå sätt att ge
behörighet inom medlemsstatens territorium föra dessa fordon.att

3 Direktivet intaget bilaga i 1995/962118.är som prop.
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förarekrav påbestämmelseringainnehållerEG-direktivet om
fördefinitionenutanförfaller motor-fordontvåhjuliga somav

åldersgränseringentingsåledesföreskriverDirektivetcyklar. om
moped.föraförbehörighetskraveller att

EU-mopedenUtredningar4.3 om

frågorvissautredningVägverkets4.3.1 om

mopederrörande

ochtypgodkännande två-EG-direktivetanledningMed avomav
K94/2246/RSuppdragitRegeringenharmotorfordontrehjuliga

mopederi utlandeterfarenheternautvärderaVägverket avatt
tillåter.reglernasvenskadedenmaxhastighet änmed högre som

trafikreglerdeinnefattade översyngöraUppdraget somatt aven
ändring-eventuellabedömaochmopederförsärskilt gäller att om

direktivetenligthastighetsgränsernade högretill följdkrävs avar
framförandebeträffandeändringarandraövervägaävensamt att
päkallade.finnakundeVägverketmopederoch kontroll somav

föreslog Väg-94:8297TR20uppdragetredovisningenI av
skulleklass ITillklasser.i tväindelasmopeder skulleverket att
högsthastighetkonstruktivmedmopederhänföras aven
högsthastighetkonstruktivmedMopederkm/tim.45 aven

klass II.tillhänföraskm/tim skulle25
användasfåförslagVägverketsenligtskullei klassMopeder

skullei klass Imopedermopeder. Fördagenspå sätt somsamma
skullemopedergälla. Dessabestämmelsersärskildadäremot vissa

få föras pådock intemotorcyklar,trafik motor-användas ifå som
och registre-ochregistreringspliktigaskulle bliDe typ-väg. vara

kontrollbesiktning.periodiskgenomgåringsbesiktigade samt
krävasmopedkortförslagetenligtskulleförarkravBeträffande

efterutfärdasskulleMopedkortmoped klassför föra ge-att
Åldersgränsen förutbildning.teoretiskgodkändochnomgángen

körkorts-skulleMopedkortet15skulle är.mopedkort ges envara
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identitetshand-fungerakunnaochutformningliknande även som
körkortliksomoch,körkortsregistretiregistreraskunnaling samt

endastskulle krävasMopedkortåterkallas.kunnaoch traktorkort,
moped-traktorkort. Ettellersaknade körkortfall då förareni de
traktor-ochkörkortgäller förvadtillskulle, ikort motsats som

lämplighetsprövning.föregåendeutfärdaskort, kunna utan
Väg-mopedkortförutbildningskravetsamband medI angav

diskuteras.kundeutbildningpraktiskbehovetverket att av en
snabbttonåringarnanormaltsigmening lär attEnligt verkets

in-olyckamoped. Närdagensoch bromsabalansera, styra en
sinainsiktochkunskapi omdöme,oftast bristerdetträffat är om

olyckan.bakomliggerbegränsningar somegna

trafiksäkerhetsanalys4.3.2 Vägverkets
EU-mopedenavseende

frågorvissautredningVägverketsremissbehandlingEfter omav
Kommunikationsdepartementetbegärdemopederrörande

trafiksäker-bredskulleVägverket göraK95/24/RS ävenatt en
belysassärskiltdetskulleanalysenEU-mopeden.hetsanalys Iav
moped-förkan tänkasbehörighetskravalternativavilka nyasom

alternativolikatrafiksäkerhetseffektsamladvilkenochtyper som
debeaktasskulletrañksäkerhetsanalysenmedföra. Ikan antas

remissbehandlingen.underkommit framsynpunkter som
95:6496 harFTIOtrafiksäkerhetsanalysenredovisningenI av

behörighetskrav.ochalternativa ålders-frånVägverket utgått tre
klasserin i tvådelasmopedernaförutsätterSamtliga alternativ att

vissa frågor röran-utredningenföreslagits iredanpå sätt omsom
enlighetialternativförsta ärovan. Vägverketsmopeder sede

andrautredning. Detnämndalämnades iförslagmed det som
be-ochålderpåkravföljande förslag påinnehålleralternativet

hörighet.
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Moped klass I

Ålder 16 ar

Genomgången godkänd teoretisk och prak-ochUtbildning
mopedkortBehörighetsbevisutbildning.tisk

återkallas.utfärdas, registreras och kan

Moped klass

Ålder 15 är

utbildningoch godkänd teoretiskUtbildning Genomgången
utfärdasutbildningsbevis

motorcykelLätt

Ålder 18 år

körkortUtbildning Krav på

klassför moped Ialternativ åldersgränsenVägverkets tredjeI är
desammaförutsättningarnahöjd från 16 till 18 övrigtär. I är som

i alternativ
bör,till utredningenEnligt tilläggsdirektiven nämntssom

förutgångspunkten värtalternativ 2tidigare, Vägverkets vara
ålder och behörighetbeträffande kravfortsatta utredningsarbete på

motorfordon.för och trehjuligatvå-

ändringsförslagAktuella4.4

1995:48EG-anpassade körkortsregler SOUdelbetänkandeI värt
prop.propositionendärefter till Riksdagen lämnadeoch den

har betydelse för1995/961118 föreslagits vissa ändringarhar som
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ochtill ålders-förslagalternativaVägverketsövervägandena om
synnerhetmotorfordon. Itrehjuligaochför två-behörighetskrav

16 tillhöjs frånmotorcykellättföråldersgränsendettagäller om
18 år.

för lättbehörighetsärskilddelsföreslåspropositionenI att en
motorcykelnslättadels deninförs, motor-motorcykel Al att-- Åldersgränsen behörighetenförkW.11till högsteffekt begränsas

2 ochiändringarinnebärFörslaget16föreslås bli år.A1
inne-Propositioneni KKF.flertal ändringar12 §§ KKL ettsamt

körkortsbehörighetema,ändringartillandra förslaghåller även av
bestämmel-svenskamotorcykel, i syftebl.a. för atttung anpassa

körkort.EG-direktivettill omser

Överväganden4.5

utgångspunkterAllmänna4.5.1

förbehörighetskravförslagutgångspunkt förEn ett m.m.om
indelasmopedernatilläggsdirektivbör enligt våramoped attvara

klassMoped Iförslag.med Vägverketsi enligheti klassertvå
högsthastighetkonstruktiva ärmopedskall då varsenavse

hastighetkonstruktivhaskallmoped klass Hmedan45 krn/tim en
nuvarandedendärvidproblemsärskilt är25 km/tim. Ettpå högst
hastighet.konstruktivhögstakm/tim30harmopeden, somsom

undertrafikeniförekommakan förväntasmopedDenna typ av
olikafinnassåledeskommerDetavsevärd tid framöver. treatt

sammanhang.i dettatillhänsynmopederslag att taav
ochför två-förarkravförändradeochförslagEtt nyaom

nuvarandemedförenligtocksåbörmotorfordontrehjuliga vara
kraven påinnebärDettadifferentierade körkortssystem. attsystem

med hänsynanpassadebehörighet börålder ochutbildning, vara
fordons-föra olikainnebärdetsvårighethand dentill i första att

krävskunskapochomdömeförmåga,Ju större somtyper. ansvar,
ocksåbörtrafik, destoi störrefordonslagför föra visstatt ett av
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1967:55 59 ochjfrförarkraven s. prop.prop.vara
1975/76: 155 9.s.

faktorfordonsslaget också måsteOlycksrisken för är en som
olycksrisken destosarmnanhang.beaktas i detta Ju är,större

föraren. Mopedförarnaställas på ärkrav bör rimligenstörre en
ochallt gäller det de allratrafikantgrupp. Framför yngstautsatt

hänförligaolyckornaOrsakerna tillde äldsta förarna. synes vara
trafikens riskerdåliga kunskaperframför allt till förarnas ofta om

begränsningar förare.insikter sinaoch bristande egna somom
borde höjas.förarnaDetta talar för kraven påatt

föra fordon börförVad särskilt gäller åldersgränser att ett en
allmänhetmänniskan imotiveras mednedre åldersgräns kunna att

färdighet förtillräcklig mognad ochvid denna tidpunkt nått atten
kräver.med vad trafiksäkerhetenköra fordonet i enlighet

EU-mopedentrafiksäkerhetsanalys avseendeAv Vägverkets
flertaletuppgifter framgår det ioch övriga tillgängliga väst-att

tillåten högstamopeder medeuropeiska länder förekommer en
andrakm/tim. länder harkonstruktiv hastighet De45 somav

EU-mopedens.dem tillmaximihastigheter påär väg att anpassa
Ålders- och lättabehörighetskraven beträffande mopederoch

hög grad det inte kanmotorcyklar varierar i så att ansespass
frånvägledning i dessa frågormeningsfullt för svensk del sökaatt

andra europeiska regelsystem.

4.5.2 Moped klass

25överstigahastighet inte fårmoped, konstruktivaDenna vars
mopeden. Denkm/tim, snarlik den nuvarande svenskaär nya

mopedens hastighet kommer dock lägre. Rimligennågotatt vara
bör dessa föras, i likhet med vad gäller denmopeder kunna som

trafiksäkertnuvarande tillräcklig denmopeden, på sättett av som
för börhar fyllt nuvarande åldersgränsen moped15 år. Den

klassdärför enligt mening gälla för moped II.vår även
trafikkunskaper förare moped klass behöverDe som en av

ha skiljer uppfattning inte avgörandesig enligt på någotvår sätt
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behovharochtrafikkunskaper,de allmännafrån avensom var
trafiksäker-fråntorde därförtrafiksäkert. Detuppträdaför att
höja trafik-generelltändamålsenligthetssynpunkt attmestvara

förinte endastochtrafikanternabland desäkerheten m0-yngre
trafikkunskaputbildning idenskepedförarna. kanDet attgenom

utbild-utökadsådanutökas. Engrundskolanredan igessom
lag,trafiksäkerhetseffekterpositiva övermedföratordeningen

också inne-tordeDettrafikantgrupperna.allt i deframför yngre
klass H.mopederdet gällertrafiksäkerhettillräcklig närbära en

mopeder,dessaför föraresärskilt utbildningsmomentNågot av
motiverat.vi inteinnebär,alternativ 2Vägverkets varaansersom

för dengällerkörkortsförfattningarnaförarkrav iDet nuva-som
för för-också gällameningenligtbör därför vårrande mopeden

fylltharförarenendast krav påd.v.s.moped klass H, attare av
15 år.

motorcykelI och lätt4.5.3 Moped klass

överstigahastighet inte fårkonstruktivaMoped klass vars
hastighetentill den högrehänsynbl.a. medkrn/tim, ställer45

nuvarandedengäller förvadförarenkrav på änstörre mo-som
åldersgränsdå rimligt övervägapeden. Det är att sammaom

moped ellerbeträffande dennabör gälla15 år även enom--
16 ellerhandfråga, i förstaiåldersgräns bör kommahögrearman

18 år.
vid färddödasrisk15-åringStatistiskt löper större attsett en

viddödatsAntalet16 18 år.moped den ärpå än unga somsom -
någraringaabsoluta tal såemellertid imopedfärd attär pass

vidtrafiksäkerhetsvinsternadrassäkra slutsatser inte kan enom
sådandet förOmmoped klassför förahöjd åldersgräns att

blir det svåraremopedkort, änställs krav innehav attmoped på av
för15-årsgränspåverkasskullehur trafiksäkerhetenförutse enav

ordning skulle överensstämmasådanmopeder.båda slagen Enav
skallalternativet intedetEftersomVägverkets alternativmed

dock inte böraviförslag,utgångspunkt för våra ossanservara



Älders- behörighetskravoch 1996:1172 SOU

för15 åråldersgräns påkonsekvensernaöverväganärmare av en
klassföra mopedrätt att

skulle 18-körkortföråldersgränsemaEnligt de nuvarande en
iklass d.v.s.för mopedbehörigheteninnebäraårsgräns att

samtidigtinträdaalternativ skulleenlighet med Vägverkets som
ochpersonbilmotorcykel,bådebehörigheten föra tungtungatt

skillnader föreliggerBetydande1995/962118.lastbil se prop.
motorcykellastbil elleremellertid mellan föra tungtungatt t.ex.

till uttryck ibör kommaskillnadoch moped klass ettsomen
gäller åldersgränsen. Endetdifferentierat körkortssystem näräven

mindre väl in iskulle såledesför moped klass Il8-årsgräns passa
körkortssystemet.differentieradedet nuvarande

åldersgränsdå införandet påbakgrund, ochdennaMot enav
för mopedåldersgränsenfråga, börinte komma i17 år kan

alternativ d.v.s.med Vägverketsi enlighetklass I bestämmas
Åldersgränsen gällersammanfalla med denskulle då16 år. som

mopedskillnad mellanåstadkommaför lätt motorcykel. För att en
motorcykellättåldersgränsen förmotorcykel börklass I och lätt

motorcykelställs förare lätt ärkrav påhöjas. Utifrån de avsom
med sådanamotorcyklarsammanföra lättaockså lämpligaredet att

kW25motoreffekt på högst änmotorcyklar har atttunga ensom
motorcykelföra lätt på-klass Attsammanföra dem med moped

effektmed begränsadmotorcykelföraminner tungattmer om en
ål-talar förnänmda skälenföra moped klass De attän att nu

18höjas till år.motorcykel bördersgränsen för förare lättav
Även olycksstatistiken vidmotorcyklar intebeträffande gerom

under 18för den ärhanden dödsrisken avsevärt störreäratt som
trafiksäkerhetsskäl itorde ocksåmotorcykel,och färdas lättår på

höjd åldersgränsviss kunna åberopas förmån en
ställas särskilda be-det börfrågandet sedan gällerNär om

hänsyn tillbör framför allthörighetskrav moped klass Iför atttas
föras i trafikenenligt skall få på sättde Vägverkets förslag samma

avsnittSe
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motorcykel, dock på dessa mopeder såledesmotorväg. Dåsom
inte skall få föras cykelbanor ställs kravpå även påstörre
förarnas trafikkunskaper vad förareän gäller förm.m. som av
moped klass därför från trafiksäkerhetssynpunktII. Det synes

befogat kräva form utbildning förarnanågonattvara av av av
moped klass Att ha särskild körkortskategori för mopeden
klass inteI förenligt med EG-direktivet körkort.är Däremotom
hindrar inte direktivet ställa krav körkort för förapåatt att mo-
ped. Ett krav innehav körkort för förapå moped klass Iattav
torde dock gällerpå för åldersgränser intesättsamma som vara
förenligt nuvarande differentierademed körkortssystem. Det
skulle också med sannolikhet medföra endast mycket fåstor att

skulle välja och föra sådan moped. lämp-äga Ettattpersoner en
ligt riktmärke det gäller inordna behörighetskrav förnär att ett
moped klass I i KKL i stället den ordning gäller för trak-är som
torkort.

lämplighetskravDe därvid bör ställas förare mopedpåsom av
klass I bör desamma gäller för körkort och traktorkort.vara som
Vissa grundläggande medicinska och personliga lämplighetskrav
bör således uppfyllda. Vidare bör gälla godkänt kunskaps-attvara

har avlagts. Med hänsyn till moped klass kommerIatt attprov
delta i trafikarbetet villkor motorcyklar bör,på nästan samma som
till skillnad vad gäller för traktorkort, praktisktävenmot ettsom

ingå i prövningen blivande förare sådan moped. Förprov av av
den visat sig uppfylla dessa krav bör behörighetsbevisettsom
utfärdas mopedkort. I fall för närvarande bör mopedkortetvart-
inordnas i det administrativa för Vigäller traktorkort.system som

återkomma till den frågan i fortsatta utrednings-vårtattavser
arbete.

När det gäller mopedkortets förhållande till andra förarbehö-
righeter i KKL kan tänka sig alternativ, inne-två antingen attman
hav mopedkort eller körkort med behörigheten A alltid krävsav
för föra moped klass eller innehav körkort till-I äratt att av
räckligt vilken behörighet körkortet Enligt våroavsett me-ger.
ning rimligen den körkortär har med behörigheten Bt.ex.som
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moped-föra moped klass Ettockså tillräckligt kompetent för att
föraren inte har körkort.kort därför krävas endastbör om

mopedkort ochförhållandet mellandet inbördesVad avser
förtill körprov i trafik krävsmed hänsyntraktorkort bör att

behörighet föra traktor. Där-mopedkort, detta kort även attge
behörighet föra moped klassintebör traktorkort attemot ge

4.6 Förslag

redovisats föreslår viövervägandenbakgrund deMot som nyssav
moped klass skall få förasnuvarande mopeden ochdenatt av

ytterligare krav.fyllt 15den år någrautansom
vi moped endastföreslår sådanBeträffande moped klass I att

Mopedkort fårmopedkort eller körkort.får föras den harav som
uppfyller defyllt 16 ochutfärdas endast för den år somsom

trafiksäkerhetenlämplighetskravpersonligamedicinska och som
med dei allt väsentligtställer. krav bör överensstämmaDessa

skall vidare endast fåtraktorkort. Mopedkortkrav gäller försom
teoretiskt och praktisktden godkänts iutfärdas för ett prov,som

beträffande förandeprövning kunskaperinnefattar avsom en av
moped.

bör ii övrigt gäller för traktorkortbestämmelserDe som
Lärnplighetsprövning förhuvudsak för mopedkort.gälla också

godkänt förarprovske först efter detmopedkort bör således att
körkortsregistret ochregistreras ihar bör vidareavlagts. De

enlighet med bestäm-kunna omhändertas och återkallas i KKLzs
vidare föranledamelser. Obehörigt förande moped klass I börav

före-med den innebördenför olovlig körning. tilläggEttansvar
1951:649 straff för vissa trafikbrott.slås därför i 3 § lagen om

mopedkortsbestärnrnelserna inteemellertidI avseenden börtvå
Vi har inhämtattill vad gäller för traktorkort. attanpassas som

praktiska för mopedkortVägverket föreslå det provetatt attavser
tillåta övnings-blir då nödvändigtskall ske i trafiken. Det att

förgällerkörning med moped klass I på sättsamma som nu
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övningskörning med lätt motorcykel. Vidare bör mopedkort, eller
förekommande fall körkort, i till traktorkort i likheti motsats men

medföras färd med moped klassmed körkort under
motorcykelVi föreslår också åldersgränsen för föra lättatt att

från 16 till 18 Vid sådant förhållande kommer särskildhöjs år. en
behörighet för lätt motorcykel sakna egentlig betydelse. Detatt

18-års-strider dessutom EG-direktivet körkort hamot attom en
motorcykelför körkort behörighet förendast lättgräns som ger

föreslårVi därför både den i 1995/96:l18 föreslagnaatt prop.
körkortsbehörigheten för lätt motorcykel, benämnd A1, ochnya

den nuvarande möjligheten begränsa giltigheten A-kör-att ettav
till lätt motorcykel,kort utgår.

§Införs mopedkort föreslår vi komplettering 18 lagenen av
1971:289 allmänna förvaltningsdormtolar, kap. 31 § sek-7om

1980:100 1994:953 åliggandenretesslagen och 11 § lagen om
för personal inom hälso- och sjukvården. Vidare behövs kom-en

1972:648 förplettering i bilagan till förordningen med taxa
Vägverket.

5 avsnittSe 4.2





Kostnader5

bli avgifts-mopedkort föreslåsadministrativa hanteringenDen av
inteinnebär således mopedkorten någrafinansierad. denna delI

ökade kostnader för staten.
marginellmedförakan det kommaOm mopedkort införs att en

allmän-länsstyrelserna och i deärenden hosförändring antaletav
körkortsingripandengällerförvaltningsdomstolarna vad m.m.na

ibefintligatorde inomeventuell ökningEn resurser, syn-rymmas
minska imotorcykel kanantalet körkort för lättnerhet antassom

motsvarande mån.
enlighetmopedkort kan iavgifter för fåenskildesDen att ett

enskildes700 kr.beräknas till drygt Denmed nuvarande taxor
docktrafikskolamopedkort iutbildningskostnader för ären
medjämförastroligen kan kostnadernauppskattasvårare att men

Utbildningskost-motorcykel.körkort för lättvad gäller försom
tilli normalfallet beräknas uppgåkörkort kannader för sådantett

mellan4000-8000kr.





Författningskommentarer6

iändringlagtillFörslaget6.1 om

körkortslagen

l§

lättförAlbehörighetenföreslagna1995/96:118iDen prop.
4.6.avsnittframgårhärförSkälenföreslås utgå.motorcykel av

3§

vadochmopederslagstvådet fimisparagrafenI somattanges
definitionsmässigamoped. Denrespektiveförafåförkrävs att

behandlaskommermopedklassernamellan de två attskillnaden av
Vägverket.

motorcykeloch lättmellanåtskillnadenTill följd tungattav
iföreslåskörkortssammanhangibetydelsesaknakommer att

motorcykel.tillmotorcykel ändraslättstyckettredje att
bosattutlandetiåldervilkenövrigtiStycket reglerar personen

hanfordonslagvisstförabehörigförskall ha att somavatt vara
begränsad slag-medmotorcykelfallSverige, i dettaiinförthar
överensstämmerlydelsenuvarandei sinBestämmelsenvolym.

bosattaSverigeför igällaföreslåsvadmedinte personer.som
förslagtill vårtochändrasbörbestämmelsenHuruvida anpassas

iemellertid övervägasbör ettmoped klass Iföråldersgränsom
frågeställningliknandeförevarande. Ensammanhang änannat

körkortutländskagiltighetenbeträffandenämligengäller även av
närvarande igäller förbilförkörkortutländskSverige.i Ett

högre18 Detta ävenfyllt år.harinnehavarenSverige om enom
behörig-motsvarandemedkörkortför svenskagälleråldersgräns

1995/962118 före-den ihärvidJämförför buss.het, prop.t.ex.
i dennayttrandelagrådetsoch§ KKLtill 15lydelsenslagna c

50.fråga
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4§

skälAv framgår avsnitt 4.5.3. bör innehav mopedkortsom av av
behörighet föra traktor.även Paragrafen har kompletteratsattge

i detta avseende.

12§

Ändringen i förhållande förslagentill i 1995/96:118 ärprop. en
följd åldersgränsen för körkort för lätt motorcykel höjs tillattav
18 år och behörigheten A1 upphör.att

27 31 §§ rubriken fore 27och §-

Ändringarna föranleds krav på mopedkort införs beträf-attav
fande moped klass Den regleringennärmare innehåll ochav
utformning förarprov för mopedkort kommer behandlasattav av
Vägverket.

Ändringen i 30 § motiveras förarprov i fråga moped-attav om
kort bör sökandens förmåga iäven trafik föra mopedattavse
klass I sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga.samt

34§

Vid uppdelning mopederna i klasser sanktions-två bören av
bestämmelserna i denna paragraf förande moped klass II.avse av
Olovlig körning med klassmoped regleras i 3 § trafikbrotts-I
lagen.

39, 41, 43 44 §§och

Ändringarna föranleds krav mopedkort införspå beträf-attav
fande moped klass
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Övergångsbestämmelser

Även hastighet medkonstruktivamopedensnuvarandedenom
enligtkan vårför moped klass II,överstiger denkm/tim5 me-

motiveraskäl intetrafiksäkerhetsskäl eller andraning attanses
ändringmopeder blir olika. Någonslagför dessa tvåreglerna av

börnuvarande mopedenför föra denbehörighetskraven attav
föreslagnaikraftträdandet deviddärför inte ske. Den avsom

konstruerad enligtmopedinnehar ärändringarna i KKL somen
börvägtrafikförordningen3 §bestämmelserna inuvarandede

dvs. detför moped klass II,enligt reglernafå föra densåledes
Därvid börfyllt 15föraren har år.behörighetskravetenda är att

ikraftträdandetföremopedendet avgörande momentet vara om
typintygimopedbesiktning eller tagitsgodkänts vid somupp

sådan moped.
juliinförs den 1betecknad Al,körkortsbehörighet,Om en ny

kör-denna1995/96:118,föreslagits i1996, såsom menprop.
mellan-underinträffakan det någonslopas,kortsklass attsenare

Även utfär-förkörkortsåldemAl-körkort.fåtttiden har ett om
denhöjs till 18 börmotorcykel år,för lättdande körkort somav
behörigålder18inte har uppnått årsAl-körkorthar ett varamen

giltigtsåledesAl-körkort börfordon.föra sådant Ettatt vara
gällabörslopats. Detsammakörkortsklassen harefter detäven att

lätttillgiltighet har begränsatsför A-körkort attett avsevars
motorcykel.

Övriga Iagändringarförslag till6.2

mopedinnebärtrafikbrottslagenstycketi 3 § fjärdeTilläggen att
körning påolovligstraffbestämmelsenomfattasklass I omav

fordonkörkortspliktigaickede andrasätt angessomsamma som
34 §förslaget till KKL.traktor. Jfri stycket, t.ex.

förvaltnings-allmännai lagenändringarnaföreslagnaDe om
konsekvensänd-och åliggandelagensekretesslagen ärdomstolar,
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ringar till följd krav på mopedkort införs beträffande mopedattav
klass

g

6.3 Förslaget till förordning om

ändring körkortsförordningeni

Flertalet föreslagna ändringar i KKF konsekvensändringar tillär
följd krav införspå mopedkort och särskild behörig-att attav en

Ändringarnahet för lätt motorcykel slopas. innebär i första hand
mopedkort har lagts till förordningstexten. ändringarDessaatt

torde inte kräva ytterligare kommentarer.några
De ändringar följd behörigheten för lättär attsom en av mo-

torcykel slopas i vissa fall desamma vi föreslagit iär vårtsom
delbetänkande EG-anpassade körkortsregler. ändringarDessa är
således nödvändiga både särskild behörighet införsAlom en - -
och behörigheten för lätt motorcykel i sin nuvarande formom

Ändringarnaslopas. dessa paragrafer också ipåupptas nyttav
detta betänkande. paragrafer det sigDe 32, 34 ochrör ärom
34 §§. föreslagna lydelsenDen i dessa fall medöverensstämmera
den vi redovisat i delbetänkandet EG-anpassade körkorts-som
regler.

vissaI andra paragrafer ändringar aktuella både medär an-
ledning vad vi föreslår i detta delbetänkande mopedkortav om

och skäl vi redovisat i delbetänkandet EG-anpassadem.m. av som
körkortsregler. I dessa fall redovisar vi under föreslagen lydelse

de tidigareäven föreslagna ändringarna. De paragrafer det här rör
sig 19, 73, 91, 105 och 110 §§.är Beträffande 19 § och 73 §om
föreslår vi dessutom ändringar avviker från tidigare läm-vårtsom
nade förslag.

förslagVårt mopedkort och slopande behörigheten A1om av
för lätt motorcykel innebär vidare vissa tidigarevåraatt av
föreslagna ändringar i körkortsförordningen bör utgå, nämligen
förslagen till ändringar i ll och 17 §§. dessaI paragrafer
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ochbehörigheten A1föreslagits tillägg avseendetidigarehar ett
motorcykel.definition lättändrad aven

8§

vid färdmopedkort medförasi avsnitt 4.6 börSom nämnts ett
körkort.för den harbör gällamed moped klass Detsamma som

i detta avseende.Paragrafen har kompletterats

19§

behörigheten för lätthäntörlig tillföreslagna ändringenDen är att
Ändringen med det förslagmotorcykel slopas. överensstämmer

körkortsreglerEG-anpassadevi lämnade i delbetänkandetsom
skall avläggasinte körprovetmed den skillnaden det attatt anges

och lättauppdelning mellanmotorcykel. Någonpå tungaggen
finnas i körkortssamman-motorcyklar kommer inte längre att

hang.

22§

ändring-övrigtmed mopedkort. IParagrafen har kompletterats är
redaktionell art.aven

32, 34 34 §§och a

delbe-förslag iutformade i enlighet medParagrafema vartär
föreslårkörkortsregler. Att vitänkandet EG-anpassade attnu

änd-föranleder ingenför motorcykel slopasbehörigheten A1 lätt
ring i tidigare förslag.vårt

53§

bådemopedkort bestårparagrafen förarprovet förI att avanges
Jfr §förhör och körprov. 30 KKL.
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54 59 §§-

I paragraferna, för närvarande endast bestämmelsersom avser om
traktorkort, har lagts till de gäller för mopedkort.även Efter-att

moped klass till skillnadI traktor kommer föras imot attsom
trafik i utsträckning, bör mopedkort medföras vid färdstor ett
med sådan moped, vilket i stycke till 59ett nytten anges

72, 73 och 79 §§

Åldersgränsen för övningskörning med moped klass bör,I i likhet
med vad för närvarande gäller för lätt motorcykel, 16som vara

övningskörningår. med moped klass I bör få ske endast om
körningen under uppsiktäger uppfyller derum av en person som
krav i Vid privat74 övningskörning skall såledessom anges
den har uppsikt övningskörningen bl.a. ha fylltöver 24 årsom
och innehaft körkort i fem eller,år övningskörningen sker iom
trafikskola, gymnasieskola eller dylikt, fylltha 21 och innehaftår

Ävenkörkort i de särskildaår. uppsiktsbestämmelsema förtre
övningskörning med motorcykel, vilka i §återges 75 tredje styc-
ket, bör i tillämpliga delar gälla vid övningskörning med moped
klass Vidare bör kravet utrnärkningpå övningskörningattav
äger detsamma för moped klass förI motorcykel.rum vara som
Ett tillägg i detta avseende har gjorts i 79

Om någon särskild behörighet för lätt motorcykel inte finns,
behövs inte heller särskildanågra bestämmelser övningskör-om
ning med sådana motorcyklar. De föreslås därför utgå.

De föreslagna ändringarna i bestämmelserna övningskör-om
ning med motorcykel följd körkortsåldern förär att motor-aven

Åldersgränsernacykel höjs från 16 till 18 år. för övningskörning
med motorcykel har därvid till de olika åldersgränseranpassats

gäller beroende motorcykeln har motoreffektsom av om en som



85FörfattningskømmentarerSOU 1996: 11

stycket KKL.härvid § tredjeJämför 1inte.25 kW elleröverstiger
övningskörningföråldersgränsenföreslagnaBeträffande den

kör-EG-anpassadedelbetänkandevi till vårthänvisarmed buss
kortsregler.

110 §§105, 106 och92, 95,83, 86, 87, 91,

omfattarbestämmelsernatill ävenlagtsparagrafema harI att
deinnefattar110 §§ även91, 105 ochtillmopedkort. Förslagen

EG-anpassadedelbetänkandeföreslagit i värtviändringar som
körkortsregler.
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