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Sammanfattning

I Sverige finns omkring miljoner innehavare5 körkort. reglerDeav
gäller för körkort hur får det och hur förlorar detsom man man- -

berör alltså övervägande del befolkningen. Regelverket bör där-en av
för så tydligt och lätt överskådligt möjligt.vara som

Körkortslagstiftningen tillkom för tjugo år sedan. harDensnart
därefter ändrats vid många tillfällen. I dag det svårt både för denär
enskilde och för myndigheterna författningstexten läsa sig tillatt ur
vad gäller i olika avseenden. En allvarlig nackdel med detsom annan
nuvarande regelverket det lett till bristande enhetlighet i tillämp-är att
ningen hos de myndigheter för körkortshanteringen. Vårasom svarar
förslag i detta slutbetänkande har haft utgångspunkt regel-attsom
verket för körkort måste bli enklare och tydligare främjasamt en
enhetlig tillämpning. måste ocksåDet utformas så det hos fordons-att
förarna inskärper vikten följa trafiksäkerhetens krav. Samman-attav
fattningsvis förslageninnebär i huvudsak följande.

Körkortslagstiftningens struktur förenklas

för enskilde väsentligasteDe den bestämmelserna samlas i kör-en ny
kortslag KKL. Hit hör vad gäller förarätten att motor-som om
fordon olika slag, förutsättningarna för få körkort och på vilkaattav
grunder körkort skall återkallas eller något ingripande skallett annat

körkortshavaren. De viktigaste reglerna övningskörninggöras mot om
också in i stället förKKL i för närvarande i körkortsförord-tas som

ningen KKF.
Bestämmelser i första hand riktar sig till myndigheterna isom ges

Många bestämmelser i denKKF. nuvarande KKF sådanaär atten ny
de mycket väl kan meddelas föreskrifter den centrala körkorts-som av
myndigheten, Vägverket. bör därför inte belastaDe KKF.

KKL och bör innehållaKKF endast bestämmelser harsom en
direkt betydelse för få och inneha körkort. föreslårVi därförrätten att

den nuvarande förarutbildningKKF:s regler flyttas till tvåatt om nya
författningar förordninglag och trafikskolor.en en om-
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fåkörkortstillståndpå för körkort slopasKravet att

dag sökanden har fåttutfärdas krävs ikörkort skall kunnaFör attatt
sökandens personliga ochsådant förutsätterkörkortstillstånd. Ett att

han lämplig för-sådana kanmedicinska förhållanden är att anses som
Efter körkortstillstånd krävs godkäntkörkortspliktiga fordon.are av

utfärdas.körkortet kanförarprov innan
körkortstillstånd, särskilt idetaljerade bestämmelsernaDe om

körkortsförfattningarnaorsakerna tillnuvarande KKF, ärär atten av
upphov till tillämpningsproblem. Ensvåröverskådliga och kan ge

blivande körkortshavare givetvis nödvän-lämplighetsprövning ärav en
förske betydligt enklaredig, den bör kunna sätt än närvaran-men

körkortstillstånd lämplig-på slopas ochde. Vi föreslår kravet attatt
till förarprovets teoretiskasker i anslutninghetsprövningen i stället
sökandens lämplighet harfå avläggas förrändel. skall inteKörprov

bekräftats.
anpassastillmedför körkortsgivningen detFörslaget övervägan-att
körkortshavare inte ifråga-vilkas lämplighetde antalet sökande, som

också bli mindre resurskrävande ochKörkortsgivningen börsätts.
samhället.mindre fördärmed kostsam

övningskörning

personbil krävs enligt nuvarande KKFfå övningsköra medFör att en
övningskörningen i trafikskolaår månader. Skerålder 17 och sexav

handledare, dock åldersgränsenuppsikt godkändeller under ärav en
skall ha körkortstillstånd.övningskör16 år. Den som

körkortstillståndföreslår institutet slopas, måsteEftersom vi att
övningskörning utformas på Vårtprivatkontrollen sätt.över annatett

övningskörning, oberoende åldern hos denförslag sådanär att av som
under uppsikt godkänd handledare.övningskör, alltid skall ske enav

för körkortsingripandeEtt nytt system

körkortsingripande åter-Enligt gällande regler för skall körkortett
körkortshavarens personliga eller medicinska för-kallas, förutom när

olämplig förare körkortspliktigt fordon,hållanden honomgör som av
gjort sig skyldig till visst brott eller förseelse.körkortshavaren harom

överträdelse trafikregel medför i princip återkallelseEn enklare av en
allvarligt brott, rattfylleri. falllika väl I visstkörkortet ett t.exav som

förseelsennågot körkortsingripande inte ske,skall dock är attom anse
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kan meddelas i stället förringa. Finns det särskilda skäl, varningsom
körkortsåterkallelse.

visat föga förpåföljdssystem har i praktiken sigDetta utrymmege
så de tillbedömning körkortsingripandennyanserad att anpassasen av

fallet såtrafiksäkerheten kräver i det enskilda ochvad att propor-
följs. främjar inte heller enhetligtionalitetsprincipen Systemet en

likartade förhållanden kan förseelsetillämpning. Under i övrigt samma
fall, varning i ochresultera i körkortsåterkallelse i ett ett annat anses

i tredje.ringa ett
byggs så det i frågaVi föreslår påföljdssystemet attatt upp om

klar skillnad mellan de trafik-brott och förseelser i trafiken görs en ur
säkerhetssynpunkt allvarligaste överträdelserna, undantagslöstsom

och sådana ofta kan berobero på medvetet risktagande,torde ett som
första skall körkortsåterkal-på tillfälligt förbiseende. I denett gruppen

påföljden, medan i den andralelse den obligatoriska gruppenvara
förstagångsförseelse.meddelas, dock endast vidvarning skall en

förare på grund personliga eller medicinska för-Olämplighet avsom
körkortsåterkallelse.hållanden skall alltid medföra

överträdelserna räknas bl.a. vårdslös-återkallelsegrundandeTill de
alkoholkoncentration minst 0,3trafik, rattfylleri medhet i av pro-en
utandningsluften, olovlig körning,blodet eller 0,15 mg/l imille i grov

hastighetsöverträdelse.smitning och grovgrov
överträdelsernapåföljden för de allvarligasteskärpningDen somav

tid skall förflyta, innanförslaget bör återspeglas i deninnebär ettsom
spärrtiden. Vi föreslår denna skall be-körkort kan utfärdas attnytt -

högst fem år för närvarandetill lägst månader ochstämmas motsex
trafikår. Vid vårdslöshet i ellermånad respektive grovttre groven

år och månader.skall lägsta spärrtiden dockrattfylleri den ettvara sex
få kör-fått sitt körkort återkallat skall kunnaFör den ett nyttatt som

utgång krävs lämplighetsprövning och godkäntkort efter spärrtidens
förarprov.

meddelas vid dessa allvarligaEftersom varning inte skall kunna
påföljden i visst enskilt fallöverträdelser, det förekommakan ettatt
det finns särskild anledningbli oproportionerligt Omkan sträng. att

trafi-fortsatt risk ikörkortshavaren inte kommer utgöraattanta att en
villkorligt. En förutsättning dockken, får körkortet återkallas är att
för trafikreglerna och trafiksäkerhetensinte motverkar respektendet

fem år.körkortsåterkallelse skall gälla i Enkrav. VillkorligEn ny
gårmedför körkortshavaren misteförseelse under denna tid att om

körkortet.
körkort kunna återkallas tills vidareLiksom för närvarande skall ett

áterkallelsefrågan.avgörande i Omtid i avvaktan slutligtunder viss
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återkallas, skalldet sannolikt körkortet kommer detär att att tas om
vidare återkallat efterhand polismyndighet. Ett tills körkort skallav

beslutets giltighetstid återställas, körkortshavaren har avlagt ettom
förarprov.godkänt

första gången medföraDe trafikförseelser skall varning ärsom
bl.a. de s.k. typfarliga förseelserna, dvs. hastighetsöverträdelser som
inte och inte heller obetydliga, rödljuskörning, stoppliktsför-är grova
seelse och omkörning vid övergångsställe. Hit hör rattfylleri medäven

Överträdelse0,15 mg/1. någonlägre promillehalt 0,3än resp. av an-
trafik förtrafikregel, omkörning mötande eller korttrotst.ex.nan

avstånd till framförvarande fordon, skall medföra varning endast om
fara uppkommit eller hade kunnat uppkomma. I fall bör straff-annat
påföljden för sådan överträdelse och anteckningen i brottsregistreten

tillräckligt för hos körkortshavaren inskärpa vikten följaatt attvara av
trafikreglerna.

föreslagna påföljdssystemet innebär i sig varnings-Det att om en
grundande förseelse bedöms vårdslöshet i trafik, körkortet skallsom
återkallas. förseelse inom år efter varning skall ocksåEn treny en
leda körkortsåterkallelse, eventuellt villkorligt.till

Differentieringen mellan återkallelsegrundande och varnings-
förhållanden leda till enklare och till-grundande bör enhetligareen

körkortsmyndigheterna. körkortsingripande skalllämpning hos Ett
dock till vad trafiksäkerheten kräver i det enskilda fallet. Enanpassas
helhetsbedömning körkortshavaren förare körkortspliktigaav som av
fordon sådan bedömning skall ligga tillskall En grundgöras. närt.ex.

förutsättningarna för Villkorlig återkallelsespärrtiden bestäms eller när
provas.

Yrkesmässig trafik

skall inte innehålla några bestämmelser förutsättningarnaKKL rörsom
föra fordon trafik.i yrkesmässig Det innebär bl.a. den särskildaatt att

behörigheten TAXI slopas. Vi föreslår i samråd med 1995 års yrkes-
trafikutredning all reglering den yrkesmässiga trafiken sker iatt av
yrkestrafiklagen.
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Summary

million inThere about 5 people Sweden who hold drivingare
licences. The rules which apply how obtains and loses suchone a-
licence affect, therefore, the majority of the population. For this-

regulationsthe ought be clear and understandto toreason, as easy as
possible.

The law relating driving licences enacted nearlyto twentywas
and has been amended occasions since then.years ago on numerous

difficult forAt the time the individual citizen and for thepresent
form ofauthorities clear idea what applies in variousto respectsa

from of ofreading the wording the in question. Anotherstatutea
defectserious of the regulations that they have led lackpresent to a

of uniformity in the in which the authorities responsible forway
handling driving licences apply these regulations.

Our proposals in this final have their starting point thereport as
assumption the driving licence regulationsthat be simpler andmust
clearer and uniformity ofalso application. Theymust promote must
also be drawn in such that the driver of road vehicle lefta wayup a
in doubt concerning the importance of complying with road safetyno
requirements. proposals the followingTo points:coversum up, our

Simplification of the of the law relating drivingstructure to
Hcences

far individual concernedAs the the important rulesmostas are
assembled in Driving Licence Act, which will containa new
provisions relating the right drive road vehicles of various kinds,to to

beforethe preconditions be licence issued and alsoto to met toa
the grounds which driving licence be revoked othertoon a or
action taken against the licence holder. The important regulationsmost
concerning practice driving also included in the law instead ofare new
in the Ordinance relating Driving Licences.present to

firstRegulations which in the place apply the authoritiesto toare
be in Ordinance relating Driving Licences. ofManyset out toa new
the regulations in the Ordinance such that they could easilypresent are



16 Summary SOU 1996:114

from central driving licence authority,be notified stipulations theas
Administration. this there needthe National Road For toreason no

Ordinance.include them in the proposed new
Ordinance ought includeThe proposed law and the tonewnew

holdwhich directly affect the right obtain andonly regulations to a
that the rules relatingdriving licence. For this suggest toreason, we

andbe moved lawdriving instruction to two statutesnew a an—
schools of motoring.ordinance relating to

before driving licenceAbolition of the permit requirement a
issued

priorapplicant for driving licence has haveAt the time topresent aan
before issued. This prior permission requirespermission licencea

of the applicant suchpersonal and medical circumstancesthat the are
forconsidered suitable driver of vehiclethat he/she be as a amay

such permission obtainedlicence needed. Whenwhich drivinga
before thefor driving licence drivingthe applicant must testpass aa

licence issued.
indriving licence permission, especiallyThe detailed regulations to

of the why thethe Ordinance, enactmentspresent reasonsare one
difficult and givelicences comprehendrelating driving toto so canare

application. determination of theproblems regarding Somerise theto
but oughtof would-be driver obviouslysuitability the tonecessary

in much simpler than Webe possible achieve this at present.to a way
abolishedlicence permission requirement bethat the drivingsuggest

suitability instead inquestion of the applicant’s be decidedand that the
finalportion of the driving Thewith the theoreticalconnection test.

until the suitability of the applicant hasdriving be takennottest must
confirmed.been

issuing of driving licences will beproposal that theThe means
of applicants whose suitability drivingthe majorityadapted to vast as

drivinghas been questioned. The issuing oflicence holders not
licences ought require fewer and thus be less costly toto resources
society.

Ordinance that who wishes undertakeThe present states toanyone
reached ofdriving practice in have the 17mustpassenger car agea

six months. However, such practice driving takes placeandyears
under the supervision of approved instructor thedriving school or ana

driver drivingminimum 16, though the practice havemustage
licence permission.
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permissionthat the driving licence requirement beAs suggestwe
for ofthe control privateabolished will be to arrangenecessary

conducted in other Our proposalpractice driving beto some way.
driving take place under the supervision ofthat all such practice must

of of undertakinginstructor, regardless the theapproved age personan
practice driving.

for with regard driving licencesA actionsystem tonew

situation that arises when the personal medicalIn addition theto or
of holder render him/her unfit drivecircumstances licence toa a

for which driving licence needed, the regulations currentlyvehicle a
force with regard action concerning driving licences thatin stateto a

oflicence be revoked the holder guilty certainholder’s to
of trafficoffence. A simple infringement regulation will incrime aor

lead the revocation of the holder’s licence, just doesprinciple to as
offence, driving,when serious drunken involved. In certaine.g.a

however, action will be taken with regard the drivingtonocases,
licence the offence considered trivial. special existreasons a

replace revocation of the licence.warning can
of providedThis penalties has in practice little forsystem scope a

to‘flexible approach designed that such actionsensure aremore
safety requirements in the individualadapted road and that theto case

of proportionality Also,principle observed. the doessystem not
uniformity of implementation, since in whichsituations inpromote

similar the offence in inother resultrespects are same can one case a
driving revoked, in second in warning only,licence being casea a

might be consideredwhile in third the offence trivial.a case
of sanctionsWe that the graded thatrecommend system so

misdemeanors concernedwhere traffic offences and clear lineare a
the fromdrawn between infringements which serious themostare

of which without exception wouldroad safety points view and toseem
whichbe due conscious risk-taking, and those often be due toto can a

oversight. the first revocation of the drivingIntemporary group
licence will be obligatory while in the secondthe consequence, group

Unsuitabilitywarning issued, though only for first offence.will be aa
driver of personal medical circumstancesbecause alwaysmustas a or

lead being revoked.licenceto a
the offences which lead licence being revokedAmong to a are

reckless driving, drunken driving with alcohol concentration of atan
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blood milligramleast 0.3 thousand in the 0.15 litre inper or per
of hit—and—run drivingexhaled air, serious and speeding.cases

forThe increased severity of the punishment the seriousmost
offences implied by the proposal ought be reflected by the period ofto

before driving licence betime that issued theto pass a new can —
recommend that this ofdisqualification period. We period time be not

fiveless than six months and than compared with thenot more years
periods of month and three respectively. However,present yearsone

in serious of negligence in traffic drunken driving thecases gross or
minimum disqualification period will be and six months.one year

whose licence has been revoked will be able haveAnyone to a new
licence issued after the expiry of the disqualification period provided

drivinghe/she deemed suitable and test.passes a
possible in ofSince warning will be these seriousnot respecta

offences could happen that the punishment in individualsome case
disproportionately there good that thetoreasonsevere. assume

driving will constitute continued danger in trafficlicence holder not a
will be revoked conditionally, providedhis/her driving licence that

forsuch does militate against the rules of thenot respecta measure
road and road safety requirements. A conditional revocation ofcurrent

will last for five but offence duringdriving licence years newa any
driver losing his/herthat period will result in the licence.

the time driving licence be revokedAs the at present acase can
temporarily for certain period of time pending final decision witha a
regard revocation. If likely that the licence will be revokedto

police authority. driving licencebe lodged with the A that hasmust
afterbeen revoked temporarily will be returned the holder theto

of during which the decision in force, providedexpiry the period was
approved drivingthat the licence holder has passed test.an

the traffic offences which lead warning for firstAmong to a a
offender the typically dangerous offences,what known thatare are as

limit by margin that neitherexceeding the speedto say, a very
large small, driving through red light, failing complytonor very a
with the obligation give and overtaking pedestrianto stop or way on a

withcrossing, well driving alcohol concentrations of less thanasas
0.3 thousand in the blood and less than O. milligram litre in15per per

ofexhaled air. breach other rule of the road, suchA any as
of trafficovertaking in spite oncoming driving closetoo toor a

vehicle in front will result in warning only dangerous situationa a
has could have developed. Otherwise the penalty for suchor an
offence of the offender’s in the police recordsand the entry name
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holder madethat the driving licenceought be sufficient toto ensure
rules of the road.complying with theofof the importanceaware

offence thatrecommended thatpenaltiesThe ofsystem means an
driving thenjudged be recklesslead warningwould normally toto a

offence within threerevoked.will be Athe holder’s licence repeat
revoked,result in the licence beingwill alsoafter warningyears a

conditionally.possibly
lead licencesituations whichdifferentiation betweenThe to

should result inwarning onlywhich leadand thoserevocation to aa
of the rules by theuniform implementationsimpler and more

withlicences. Action takendrivingauthorities which issue respect to a
traffic safetytake intoshould, however,licencedriving account

beindividual overallthe Anrequirements in assessment tocase.
of vehicle for whichholder the driverlicencemade of the driving aas

of this thatthe basisneeded, andlicence assessment aon
disqualification periodfix thefor example,taken,decision to or

revocation beingconditionalwith regardrequirementswhen the to are
reviewed.

trafficvehicularCommercial

which touch thecontain regulationswillThe notstatute onanynew
Thiscommercial road vehicles.driving ofrelating therequirements to

qualification requirementspecial Taxithat theinter alia,means,
of Enquiry intowith the Committeeconsultationabolished. In

regulation of commercialthat allRoad TrafficCommercial suggestwe
Commercial Road Vehicles Act.in thecontainedroad traffic be
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Författningsförslag

körkortslagtillFörslag

följandeföreskrivsHärigenom

tillämpningsområdekap. Lagens1

föra motorfordon,behörigheten§ lag gällerl Denna terrängmotor-att
behörighetshandlingarfordon, och motorredskaptraktor samt som ger

och traktorkort.sådan körkorträtt

Förarbehörighet2 kap.

och motorred-motorcykel,Personbil, lastbil, buss,1 § terrängvagn
körkort förden har gällandefår föras endastskap klass I ettav som

fordonet.

motorredskap klassförsedd med gummihjul ellerTraktor2 § ärsom
gällande körkort ellerden harfår föras på endastväg ettav som

för färdinte kortare sträckakörningentraktorkort, väg avser enom
gårds för liknandeeller mellan ellertill arbetsplatseller från ägoren

ändamål.

den har fyllt 16 år.föras endast3 § Terrängskoter för av som

den har fyllt år.får föras endast 154 § Moped av som

vid färd med fordon inom§§ gäller inte5 § Bestämmelserna i 1 4-
liknandefabriks-, eller tävlingsområde ellerinhägnat järnvägs-, annat

inhägnat område.
bestämmelserna i kap.övningskörning gäller 4För
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3 kap. Behörighetshandlingarna

Körkort

§ Förarbehörighet enligt 2 kap. § i körkort1 1 med beteck-anges
ningarna
A för motorcykel-
A1 för lätt motorcykel—
B för personbil med totalvikt högst 3,5 lastbillättton,av-

och till sådan bil kopplat lätt släpfordon, ochterrängvagnett
motorredskap klass I

för lastbil, personbil med totalviktC 3,5 ochövertung ton-
släpfordontill sådan bil kopplat lättett

D för buss och till buss kopplat lätt släpfordonett-
för släpfordon, vikt och antalE oavsett-

föra2 § Behörigheten A motorcykel med högre effekträtt attger en
effekt25 kilowatt eller förhållande mellan och tjänsteviktän ett som

överstiger 0,16 kilowatt/kilogram endast körkortshavaren harom
innehaft körkort med behörigheten A under minst två år eller

2. har fyllt år och godkänts i körprov på sådan motorcykel.21

behörigheten eller behörigheten3 § Körkort med CE DE BE.ävenger

behörigheten4 § Körkort med CE behörigheten DE,ävenger om
körkortshavaren har behörigheten D.

för fordon i kap.5 § Den 2 1 § skall ha med sigettsom som avses
förkörkortet och på tillsägelse visa kortet bilinspektör eller polis-upp

man.

Körkortets giltighet

från då utfärdas.6 § Ett körkort gäller och med den dag det

Behörigheten CE, eller gäller till och med det år då7 § C, D DE
därefter förkörkortshavaren fyller 65 år och perioder högst femom

år, medicinskakörkortshavaren har visat de kraven för inne-att attom
uppfyllda.ha sådan behörighet är

8 gäller inte§ Ett körkort om
det inte förnyas efter föreläggande,
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kap 15enligt 5omhändertaget2. det är
körkort,utländsktbyttsdet har mot ettut

giltiga körkortflera andraellerhardessutom ut-innehavaren4. ett
samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskainomfärdade i andra stater

skallvilket körkortenanmaningefteroch inteEES somanger av
skall be-körkortetdet svenskaeller änbehållas annatatt ettanger

hållas, eller
upphöra gälla.det skallbegärkörkortshavaren5. attatt

vissbegränsas tillfårförsta stycket 5enligtOgiltighet att avse
behörighet.

körkortFörnyelse av

då körkortetår från den dagefter tioskall förnyaskörkort9 § ut-Ett
ocksåFörnyelse skalltio år.perioderdärefter förochfärdades om

uppgift inågonförkommit ellerförstörts ellerkörkortetske, omom
ändrats.harkörkortet

utfärdaför körkortFörutsättningar att

Sverigefolkbokförd ivaritför denfår utfärdas§ Körkort10 un-som
månader ochminststuderat här ieller185 dagarder minst somsex

fyllthar
behörigheten A1,år för16-

C ochbehörigheterna A, B,år för18~
behörigheten Dår för21-

körkortinnehardenutfärdas förfår dock inteKörkort ett somsom
samarbetsom-ekonomiskaEuropeiskainomutfärdat iär statannanen

rådet EES.

till sinamed hänsynför denutfärdas endastKörkort får11 § som
lämplig förareförhållanden kanmedicinskaochpersonliga somanses

fordon.körkortspliktigtav
sökandenskallförhållandenapersonligadePrövningen attavseav
kani övrigtoch dennenykterhetshänseendeopålitlig i antasinte attär

trafik-respekterakommakörkortspliktigt fordonsåsom förare attav
trafiken.iomdöme ochvisa hänsyn,reglerna och ansvar

sökandenförhållandena skallmedicinskadePrövningen attavseav
ansökningendet slagföra fordonförtillfredsställandehar att avsyn

nöd-medicinska kravdeuppfyller äri övrigtoch denneatt somavser
trafiksäkerheten.tillmed hänsynvändiga
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12 § Den söker eller innehar körkort skyldigär genomgåattsom
läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersök-annan
ning, behövs för den prövning i 10 § andra och tredjesom som avses
styckena eller i denna lag.annars

13 § Körkort får utfärdas, sökanden har avlagt godkäntnär förar-ett
Sådant består kunskapsprov och körprov.ett ettprov. prov av

Körprov får avläggas endast den uppfyller kraven i 10 ochav som
§§.ll

§14 Sökanden skall godkännas i förarprovet, visar hanprovet attom
eller hon har de kunskaper och den förmåga från trafiksäkerhets-som
synpunkt bör ställas på förare körkortspliktigt fordon.av

15 § Körkort med behörigheten C eller fårD utfärdas endast för den
har körkort med behörigheten B eller inom de årensom senaste tre

har haft körkort med behörigheten C eller D.

16 § Körkort med behörigheten BE, CE och fårDE utfärdas endast
för den har behörighet för dragfordonet eller inom desom senaste tre
åren har haft körkort sådanmed behörighet.

17 § Den ansöka körkort får begära beskedattsom avser om
förhandsbesked finnsdet hinder utfärda körkort medmot attom
hänsyn till hans eller hennes personliga eller medicinska förhållanden.

18 § När körkort utfärdas, får föreskrivas de särskilda villkor förett
körkortsinnehavet nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt.ärsom
Sådana villkor får också föreskrivas efter det körkortet haratt ut-
färdats.

19 § Om hinder finns utfärda körkort på grund sökandensmot att av
personliga förhållanden, skall bestämmas den tid, lägst månadersex
och högst fem år, före utgång körkort inte får utfärdas spärrtid.vars

Traktorkort

20 § Traktorkort får utfärdas för den som
har fyllt 16 år eller, det föreligger särskilda skäl, 15 år,om
med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan

lämplig förare traktor ochanses som av som
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uppfylla de krav ställsvisat siggodkänt kunskapsprov somgenom
från trafiksäkerhetssynpunkt.

8 § 2 och 5 11, 12, 14,Bestämmelserna i 621 § samt
delar traktorkort.i tillämpliga17 19 §§ gäller även-

övningskörning4 kap.

sig i föra bil ellerför få körkort vill§l Den öva att motor-attsom
de förutsätt-vid övningskörning underfår föra sådant fordoncykel

övningskörning får dock inte ske medan§§.ningar i 2 5angessom -
kap. § löper.kap. 19 § eller 5 11spärrtid enligt 3

inte följer 3 ha fylltövningskör skall,2 § Den annatom avsom
eller med personbilmed lätt motorcykel16 år för körning utan

släpfordon,tillkopplat tungt
motorcykel sådanmånader för körning med2. år och 6 än17 annan

tillkopplat släp-§ eller med lastbili 3 kap. 2 tungtutansom avses
fordon,

lätt lastbil med tillkopplatkörning med personbil eller18 år för
med lastbil,släpfordon eller tungtungt

motorcykel i 3 kap.för körning med sådan20 år4. som avses
eller med buss.2 §

månader får övningsköra i trafik-fyllt år och 63 § har 17Den som
under förutsätt-motorcykel i 3 kap. 2 §skola med sådan som avses

medföljer motorcykelnkörningenden har uppsiktning överatt som
eller i till denna.sidvagn

övningskörning fordon eller fordonståg krävermed sådant4 § som
den övningskör harbehörigheten får ske endastC, D eller E om som

år före övningskörningeneller inomkörkort med behörigheten B tre
sker.fordon med vilket körningenhar haft för det slagkörkort av

övningskörning uppsikt någon harske under5 § skall av som vana
övningskörningendet slagoch skicklighet föra fordonatt av-av som

endastSådan uppsikt får utövas avser.
för fordonminst år har körkortden fyllt år och sedan21 tresom

övningskörningen sker i gyrnnasie-det slag körningen omav avser,
polisväsendet eller Försvarsmakten,skola eller komvux eller inom

övningskörningen sker ieller trafiklärare,utbildningsledare om
trafikskola,
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den godkänts handledare, övningskörningen sker isom som om
andra fall.

kap. Körkortsingripande5

Körkortsingripande syftar till upprätthålla för1 § respekten trafik-att
för trafiksäkerhetens krav.reglerna och

körkortsingripande skall till vad trafiksäkerheten krä-Ett anpassas
Därvid skall helhetsbedörnning körkortshavarengörasver. en av som

förare körkortspliktigt fordon.av

2 § körkortsingripande sker återkallelseEtt körkortet ellergenom av
varning.

för körkortsingripande anledningTill grund med brottslig gär-av
beträffande frågan brott föreliggerning skall läggas lagakraftvun-om

dom beslut åtalsunderlåtelse enligt 20eller kap. rättegångs-nen om
balken eller motsvarande bestämmelse i författning.annan

vid tillämpningenMed svensk dom jämställs denna lag brott-av
målsdom eller likvärdigt avgörande har meddelatsannat som av en

någon utländskutländsk domstol eller myndighet.annan

detta kapitel gäller3 § Bestämmelserna i i tillämpliga delar även
traktorkort.

Ãterkallelse körkortav

4 § Ett körkort skall återkallas, körkortshavarenom
har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik enligt § lagen1

straff trafikbrott,1951:649 för vissaom
har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § första stycket lagen om

straff för vissa trafikbrott och alkoholkoncentrationen uppgått till minst
0,3 promille i blodet eller 0,15 milligram liter i utandningsluftenper
eller till brott enligt 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen
1990:1157, med sådan alkoholkoncentration,

har gjort rattfyllerisig skyldig till enligt §4 andra stycket eller till
rattfylleri enligt 4 § lagen straff för vissa trafikbrott ellergrovt a om

till brott enligt 30 § andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen,
har4. gjort sig skyldig till olovlig körning enligt 3 § lagengrov om

straff för trafikbrottvissa eller till brott §5 andra stycketmot samma
lag,

förandevid motordrivet fordon eller spårvagn har över-grovtav
skridit högsta tillåtna hastighet,
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i ellersådan 1 5brottslig gärningföljd äntill som avsesannanav -
kom-förhållanden i övrigt, kanpersonligatill sinamed hänsyn antas

trafikreglerna och inte visa hänsyn,förbrista i respektenatt om-ma
i trafiken,döme och ansvar

begått brottsligkörkortsingripande harefter gär-inom år7. etttre en
i 14ning som avses

också återkallas, körkortshavarenskallkörkort5 § Ett om
på grundnykterhetshänseende elleropålitlighet igrundpå avav

lämplig föra kör-kanförhållanden intemedicinskasina attanses
kortspliktigt fordon,

följer god-läkarintyg eller bevisinföreläggandeinte2. attett omge
förarprov.känt

till vissfär âterkallelsen begränsasi 5 §fall6 § I att avsesom avses
behörighet.

återkal-får den behörighetenbehörigheten DkörkortOmfattar ett
brottslig gärninggjort sig skyldig tillkörkortshavaren harlas, somom

med sådan be-lämplig inneha körkortinteeller honvisar han är attatt
hörighet.

med hänsynvillkorligt, detenligt § får skeåterkallelse 4En7 § om
kör-särskild anledningomständigheter finnssamtligatill att anta att

trafiken och detfortsatt risk iinte kommerkortshavaren utgöraatt en
trafikreglerna och förrespekten förden allmännamotverkarinte

krav.trafiksäkerhetens

förfem år från dagenkörkortsåterkallelse gäller iVillkorlig8 § En
iakttar skötsamhetunder denna tid intekörkortshavarenOmbeslutet.

återkallelse.ändras till ovillkorligkörkortsingripandetfåri trafiken,

körkorts-körkortsåterkallelse får inte meddelas,Villkorlig9 § om
innehaft körkort mindreför överträdelsentidpunkten änvidhavaren

två år.

körkort kommerskäl kansannolika10 § Om det attantas att ett
ihinder bestämmelsernaskalleller 5 §återkallas enligt 4 § utan av

i avvak-återkallas tills vidarekörkortettredje styckena2 § andra och
avgörande.på slutligttan

skall beslutetsbrottslig gärning,misstankeGrundas beslutet om
enligtgäller för spärrtid 11enligt vadgiltighetstid begränsas som
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Har frågan återkallelse inte slutligt avgjorts giltighetstidennärom
för beslut återkallelse tills vidare går skall godkänt förar-ett ut,om

avläggas innan körkortet återställs.prov

Spärrtid m.m.

§ Vid11 körkortsåterkallelse enligt eller4 8 § skall bestämmas den
tid, lägst månader och högst fem år, före utgång kör-ett nyttsex vars
kort inte får utfärdas spärrtid. Om körkortet återkallas enligt §4 1
eller 4 § 3 och fråga brott, skall spärrtidenär bestämmas tillgrovtom
lägst år och månader.ett sex

12 § För den har fått sitt körkort återkallat enligt 4 § eller 5 § 1som
får körkort utfärdas endast finnsdet de förutsättningarnytt om som

i 3 kap. 10 §§ i fråga14 körkort eller 3 kap. 20 ochanges om-
21 § i fråga traktorkort.om

Har körkortet återkallats enligt 5 § 2 därför körkortshavarenatt
inte in läkarintyg, får körkort utfärdas intyget in,närgett nytt getts

intyget visar det inte finns något hinder körkortsinnehav.att motom

13 § Om körkort varit återkallat tills vidare under minst så lång tidett
skulle ha bestämts spärrtid, får vid det slutliga avgörandetsom som

återkallelse förordnas ytterligare ingripande inte skall ske.attom

Varning

14 § En körkortshavare skall, inte följer 4 § 7 eller 8annatom av
meddelas varning, körkortshavarenom

har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt första4 § stycket lagen
1951:649 straff för vissa trafikbrott och alkoholkoncentrationenom
under eller efter färden inte uppgick till 0,3 promille i blodet eller
0,15 milligram liter i utandningsluften, eller till brott enligtper
30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen 1990:1157 med sådan
alkoholkoncentration,

har2. brutit första5 § stycket lagen straff för vissa trafik-mot om
brott,

vid förande motordrivet fordon eller spårvagnettav en
har gjort sig skyldig till olovlig körning enligt 3 § lagen straffa. om

för vissa trafikbrott,
i fall i 4 § 5 harän överskridit högsta tillåtnaannat som avses

hastighet och överskridandet inte obetydligt,är



Författningsförslag 291996:SOU 114

har ljus, underlåtit iaktta stopplikt, körtkört vidrött attmotc. om
övergångsställe eller brutit någon trafikregel så faramot attannan
uppkommit eller hade kunnat uppkomma,

förseelser bristande4. upprepade har visat vilja eller förmågagenom
sig efter de bestämmelser gäller i trafikens eller trafik-rättaatt som

för förare körkortspliktigt fordon eller spår-säkerhetens intresse av
vagn.

Omhändertagande körkortav m.m.

§ körkort skall hand det på sannolika skäl kan15 Ett tas antasom om
ellerkörkortet kommer återkallas enligt 4 § 5 §attatt

framförs i strid denna lag eller föreskrift16 § Om fordonett mot en
skall polisman hindra fortsatthar meddelats med stöd lagen,som av
förfärd inte ske påtaglig fara trafiksäkerheten ellerkan utan an-som

väsentlig olägenhet.nan

Gemensamma bestämmelser

inträffat eller blivit känd sedan§ någon omständighet17 Har ettny
spärrtid har vunnit laga kraft, fårbeslut återkallelse, varning ellerom

återkallelsen eller varningen hävas eller spärrtiden ned, detsättas om
finns synnerliga skäl.

Utländska6 kap. körkort

Giltighet Sverigei

utfärdat§ utländskt körkort i inom Europeiska1 Ett år statensom
ekonomiska samarbetsområdet EES gäller i Sverige enligt sitt inne-
håll.

Även utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll.ett annat
Om körkortet utformat i överensstämmelse med någon före-inte är av

vägtrafik,bilderna i de konventioner har undertecknats iom som
Geneve den september 1949 respektive i Wien den 8 november19
1968, inte utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäl-och heller är

föreningler dock körkortet endast i med bestyrkt översättning tillen
något dessa språk eller svenska, danska eller norska. körkortEttav

fotografiinte försett med körkortshavaren gäller endastär ett avsom
identitetshandling med fotografi.tillsammans med en
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gäller inte i Sverige2 § Ett utländskt körkort
har utfärdats,det ogiltigt i den där detär statom

bytts svenskt körkort,2. det har mot ettutom
också har svenskt körkort och dettainnehavaren ärettom om-

händertaget eller återkallat, eller
förklaratkörkortshavaren i fall i 3 kap. 8 § 4 har4. attsom avsesom

han eller hon vill behålla det svenska körkortet.
Är utanförkörkortet utfärdat i Europeiska ekonomiskastaten sam-

intearbetsområdet EES, gäller körkortet i Sverige innehavarenom
folkbokförd i Sverige sedan år.änär ettmer
Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en

enligt §ansökan utbyte 7 prövas.om

körkort medför inte föra bil innan innehav-3 § Ett utländskt rätt att
medför förhar fyllt 18 år. Det inte heller med-rätt änannanaren

ekonomiska samarbetsområdetborgare i inom Europeiskastaten
EES att

föra motordrivet fordon i yrkesmässig trafik ellersvenskregistrerat
föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för2.

eller gods.transport av personer

körkortKörkortsingripande utländsktmot ett m.m.

förOm det föreligger någon sådan grund körkortsingripande4 § som
i kap., skall utländskt körkorts giltighet i Sverige5 prövas.ettavses

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser gäller vid ingripan-som
Ärutfärdade Sverige. innehavarende körkort i det utländskamot av

körkortet folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar och detär ut-
utfärdat i inom Europeiska ekonomiskaländska körkortet staten sam-

gäller bestämmelserna i 3 kap.arbetsområdet EES, 18även

Är det utländska körkortet folkbokförd5 § innehavaren i Sverigeav
minst dagar och det utländska körkortet utfärdat isedan 185 är staten

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, kan körkortet
vid den prövning i § bytas likvärdigt4 svensktut mot ettsom avses
körkort körkortsingripandet eller begränsningenoch i körkortets giltig-
het därefter riktas det svenska körkortet.mot

6 § i gäller också midlertidigtBestämmelserna 1 5 kørekort och-
turistkørekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i

midlertidig kjøretillatelseFinland och meddelad i Norge.



Författningsförslag 31SOU 1996:114

Utbyte utländska körkortav

§ Ett körkort utfärdat i inom Europeiska ekonomiska7 är statsom en
samarbetsområdet EES, Schweiz eller Japan och gäller i Sverigesom
får bytas likvärdigt svenskt körkort, innehavaren ärut mot ett om
folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.

Utbyte körkort utfärdat i Schweiz eller får skeJapanärettav som
endast körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinskaom
krav i kap.3 llsom anges

8 Vid beslut utländskt körkort gäller bestärrnnel-§ utbyte ettom av
i 3 kap. 18serna

7 Kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

i detta kapitel körkort gäller i tillämpliga delarVad sägssom om
också traktorkort.

2 § Länsstyrelsen ärenden enligt 3 kap. 8 § l ochprövar
10 §§, 19 §§ och 20 § och 2 ärenden förlängd12 17 1 samt om- -

ellergiltighet behörigheterna C, CE, D DE enligt 3 kap. 7av
Länsstyrelsen också ärenden godkännande handledareprövar om av

enligt 4 kap. 5 § körkortsingripande och giltighet eller utbyte ettav
utländskt körkort de andra ärenden körkort regeringensamt om som
föreskriver.

beslutar utfärdande körkort.3 § Vägverket om av

4 § Omhändertagande körkort enligt 5 kap. 15 § beslutas polis-av av
myndighet åklagare.eller

får utfärda preliminärt beslut körkortsingripande5 § Länsstyrelsen om
för med hänsyngodkännande inom viss tid, det till de omständig-om
heter uppgifter föreligger i ärendet finns grundad anledningoch som

körkortshavaren beredd godta beslut körkorts-äratt anta att ettatt om
ingripande.

preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte påHar tas nyttupp
efterförrän tiden för godkännande har gått Godkännande skerut. som

verkan.det ärendet tagits på äratt nytt utanupp
godkänt preliminärt beslut gäller beslut har vunnitEtt som som

laga kraft.
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Verkställighet beslut m.m.av

gäller omedelbart, intebeslut enligt denna lag6 § Ett annat anges.om
beslutetkörkortsingripande skall delges denEtt beslut rör.somom

återkallelse från den dag dåSpärrtid med anledning räknas7 § av
körkortshavaren eller denne överlämnar körkortetbeslutet delges när

beslutet föregåtts beslutVägverket eller polismyndighet. Hartill ettav
återkallelse tillsomhändertagande körkortet eller beslutett omom av

från först delgivnaspärrtiden det beslutet.vidare, räknas
i andra fall till den dag i beslutet.Spärrtiden löper som anges

beslut meddelats körkortsåterkallelse eller omhänder-8 § Har ett om
körkortshavaren efter anmaning överlämnatagande körkort, skallav

polismyndighet. Om körkort harkörkortet till Vägverket eller nytt
eller körkortet skall förnyas iutfärdats för körkortshavaren annatom

9 första mening, gäller motsvarande skyl-fall i 3 kap. §än avsessom
körkortet.dighet i fråga det äldreom

inte överlämnats enligt första stycket, fårEtt körkort tassom om
för verkställighet beslutet.hand polismanav av

Överklagande8 kap.

får,Länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 2 § inte följerl § annatom av
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.tredje stycket eller 3

får föra talan till förmån för den enskildaLänsstyrelsen även parten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut i ärende godkännande handledareett om som

enligt kap. § får överklagas till Vägverket.4 5

2 Vägverkets beslut i ärende godkännande handledare§ ett om som
och utfärdande körkort eller traktorkort eller förnyelseom av om av
körkort får inte överklagas.

föreläggande in läkarintyg3 § Ett eller bevis godkäntattom ge om
förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut genom
vilket ärendet avgörs.

En anmaning enligt 3 kap. 8 § får inte överklagas.4 Detsamma
gäller beslut omhändertagande körkort eller traktorkort enligtom av
5 kap. § och beslut i fråga godkännande15 vid förarprov.om
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länsstyrel-överklagasförvaltningsdomstols beslutOm allmän4 § av
från den dagveckorin inomkommithaöverklagandetskall tresen,

meddelades.beslutetöverklagadedå det

Ansvarsbestämmelser9 kap.

ärhar fyllt 16eller honinnan hanterrängskoterför§1 Den som
döms till böter.

år,har fyllt 15barn inteterrängskoterellermoped2 § Förs somav
förseelsen har be-eller,barnetvårdnadenhardöms den omomsom

till böter,arbetsgivarenanställningsförhållande,igåtts barnet omav
vadunderlåtitharoaktsamhet göraelleruppsåtligendenne att somav

förseelsen. Tillhindraföreller hennepå honomankommit att samma
oaktsamhetuppsåtligen ellerfallidenstraff döms även annat avsom

terrängskoter.moped ellerår förafyllt 15inte hartillåter barn attsom

3 kap.bryteroaktsamhetelleruppsåtligen3 § Den motavsom
till penningböter.döms5 §

dömas,straff skall inteTill
återlämnatföre färden harförarenförnyas ochskallkörkortetom

förkommit,förstörts ellerdetanmälangjortkortet eller attom
ibegränsatskörkortet har sättåterkallelse2. som angesavom

fråganmånader från dettvåinomoch färden§ att5 kap. 6 äger rum
har avgjorts,slutligtåterkallelsenom

fastställas.har kunnatidentitetförarens genastom

inom femunderlåteroaktsamhetelleruppsåtligen4 § Den attavsom
traktorkort tillellerkörkortöverlämnaanmaningefterdagar ettett

till penning-8 § dömsenligt 7 kap.polismyndighetVägverket eller
böter.

föri 4 §§fall 1idenför än5 § Om annat avsessomsomansvar -
1951:649i lagenbestämmelserfinnsdenna lagfordon i strid mot om

trafikbrott.straff för vissa
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10 kap. Bemyndiganden m.m.

§1 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med-som
delar ytterligare föreskrifter i de avseenden i denna lag ochsom anges
föreskrifter undantag från lagen. Detsamma gäller sådan regi-om om
strering behövs för tillämpningen lagen.som av

fårRegeringen överlämna till postbefordringsföretag medverkaatt
vid utlämnande körkort.av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får isom
enskilda fall frånmedge undantag denna lag.

§2 Om läkare vid undersökning körkortshavare finner atten av en
denne medicinska skäl olämplig inneha körkort, skallär läkarenattav
anmäla det till länsstyrelsen. Innan någon anmälan skall läkarengörs
underrätta körkortshavaren.

Bestämmelserna i första stycket gäller i fråga innehavareäven om
traktorkort.av

3 § I ärende enligt denna lag får den enskilde föreläggas inatt ge
läkarintyg eller bevis förarprovgodkänt eller förnya körkortet.attom

lagDenna träder ikraft den då körkortslagen 1977:477
upphör gälla.att

2. Den vid ikraftträdandet har gällande körkortstillstånd skallettsom
uppfylla kraven i 3 kap. ll förarprov avläggs inomanses om sex

månader från ikraftträdandet.

Har brottslig gärning i 5 kap. 4 § begåtts före ikraft-en som avses
trädandet, gäller äldre föreskrifter återkallelse körkort.om av

4. Bestämmelserna i 5 kap. 14 § gäller brottslig gärning haräven som
begåtts före ikraftträdandet.

ikraftträdandetDen vid har fyllt år17 och 6 månader och harsom
körkortstillstånd får övningsköra med personbil tillkopplatutan tungt
släpfordon, övningskörningen inte skeräven under uppsikt god-om av
känd handledare.
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körkortsförordningFörslag till

följandeföreskrivsHärigenom

bestämmelserInledandekap.1

förordning avseendenföreskrifter i demeddelas§ I denna1 som an-
från lagenföreskrifter undantag199x:O00,i körkortslagen omges

lagen.för tillämpningenbehövsregistreringoch den avsomom

körkortsmyndighet.central§ Vägverket2 är
körkortsmyndigheter.regionalaLänsstyrelserna är

landet§ finns föri 1registreringFör gemensamtettsom avses
körkortsregister.

vägtrafikförord-1974:97 ochvägtrafikkungörelsenmilitära3 § I
och höjd be-räddningskåren under utbildningför1995:137ningen

från körkortslagenundantagbestämmelserfinnsredskap om
förordning.och denna199x:0O0

förord-och dennakörkortslagen 199x:000tillämpningen§ Vid4 av
angiven betydelsebeteckningar nedanföljandening har

BetydelseBeteckning

högst 750 kilo-Släpfordon med totalviktsläpfordonLätt av
gram.

kilogramSläpfordon med totalvikt 750över2.
den inte överstigerförutsättningunder att

dragfordonetstjänstevikt ochdragfordonets att
totalvikt intesammanlagdasläpfordonetsoch

överstiger 3,5 ton,

fordonet i normalt,sammanlagda viktenTjänstevikt på terräng- av
skick vid användningenfullt driftfärdigtskoter eller lätt terräng- av

karosseri.fordonet hörandetilltyngstavagn

Övriga § fordonskun-betydelse i 3har denbeteckningar angessom
1972:595.görelsen



36 Författningsförslag SOU 1996:114

Bestämmelserna i § första andra4 och styckena och § första5 styc-
ket fordonskungörelsen gäller vid tillämpningen körkortslagen ochav
denna förordning.

Frågor5 § enligt körkortslagen 199x:O00 eller denna förordningsom
skall länsstyrelse handläggs länsstyrelsen i det län därprövas av en av

frågan folkbokförd eller, denne inte folk-rör är ärpersonen som om
bokförd i Sverige, länsstyrelsen i det län där han eller hon vistas.av
Saknar vistelseortbestämd i Sverige, handläggs fråganpersonen av
länsstyrelsen i det län där ingripandet eller förseelsen har skett.en

Visats någon i detlän där han eller hon folkbok-än ärett annat
förd, får länsstyrelsen hänskjuta prövningen fråga till länsstyrel-av en

i det andra fråganlänet, den begär det eller länsstyrel-rörsen om som
finner det lämpligt.sen annars

2 kap. Undantag från bestämmelserna om

förarbehörighet

§1 Den innehar körkort med behörigheten fårB föra lastbil,som
släpfordon och buss, last eller inom verk-utan passagerare, garage-,
stads- eller bensinstationsområde. Detsamma gäller den har fåttsom

körkort sådanmed behörighet återkallat, medgivande lämnatsett om
till det. sådantEtt medgivande gäller högst fem år.

Polisman,2 § har körkort med behörigheten får i tjänste-som
utövning föra varje slag körkortspliktigt fordon kortare sträcka.av en

3 § Utan hinder 2 kap. 1 § körkortslagen 199x:O00 får utomlandsav
bosatt fyllthar 15 år och tillfälligtvis vistas här brukaperson som som

honom införd lätt motorcykel, den uppfyller de villkorav om som
gäller för sådant fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om

har slagvolym överstiger 50 kubikcentimeter ochmotorn en som om
den har infört fordonet får föra detta i hemlandet körkortutansom
eller därmed jämförlig handling.

Särskilt förarbevis

4 § inkallelserHar skett enligt 27 § 2 eller 28 § 1 värn-mom. mom.
pliktslagen får1941:967 den har körkort med behörighetenettsom

och har förarbevisB särskilt köra det slag fordon iett av som anges
det särskilda förarbeviset.
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formulärutfärdat enligtskallförarbevisetsärskildaDet somvara
Styrelsen bestämmerfastställer.beredskapför civilöverstyrelsen

. skall ställasvilka kravbeviset ochutfärdafårockså vilka somsom
innehavaren.

199x:000 och i den-körkortslagenibestämmelsernaskallövrigtI
särskilda förarbeviset.detgällaförordning ävenna

Behörighetshandlingarna3 kap.

gemenskapensEuropeiska"körkort"skall ordetkörkort§ På1
bakgrund.och kortetsitryckta utgöraövriga språk rosavara

fullständigauppgift innehavarensinnehållaskallTraktorkort om
bety-föreskrifter, harmeddeladeoch samt sompersonnummernamn

iföreskrifter fårSådanafordonsslaget.förafördelse tasrätten att upp
särskild handling.en

Ansökningsförfarandet

skriftligenskallbehörighetshandling sär-görasAnsökan2 § enom
hälsodeklaration,skall fogasansökningenTillskild blankett. somen

ochochsökanden på hederundertecknadskall ettsamvete,avvara
behörighetenkörkort medansökningensynprövning. Avserintyg om

ansökningen. Intygentillläkarintyg fogasställetskall iC eller D ett
månaderavgiven inomhälsodeklarationenochutfärdadeskall trevara

ansökningen.före
tillansökningen fälltsförefem årendesökandenHar senaste. an-

särskiltfogasansökningenskall tillrattfylleri,för ut-ettgrovtsvar
uppfyller kra-nykterhetshänseendesökanden istyrkerlåtande attsom

l99x:O00.körkortslagen§i 3 kap. llven
visar hurfogas handlingarskallkörkortansökanTill somomen
sökandenhur längefolkbokförd i Sverige ellervaritlänge sökanden

heder ochsökandeni vilketoch intyg,här samvetehar studerat ett
kap.i 3de kravuppfyllereller honhanintygar, att angessom

körkortslagen.stycketandra10 §

C eller Dbehörigheternaförnyad giltighetansökan3 § Vid avomen
ivadl99x:O00 gällerkörkortslagen sägs§enligt 3 kap. 7 som

får tidigastsådan ansökanEnläkarintyg. görasförsta stycket2 § om
gälla.upphörbehörighetenmånader före det attsex

körkortslagen§besked enligt 3 kap. 17sökanden begärOm4 § ett
personliga förhållan-sökandensskallprövningenl99x:O00 och avse
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den, behöver inte några handlingar enligt 2 § sökandens medicin-om
ska förhållanden fogas till ansökningen.

5 § Om sökanden behörighetshandling inte följer föreläggandeettav
inom viss tid in läkarintyg, skall ansökningenatt avvisas.etten ge

Föreläggandet skall innehålla upplysning detta.en om

6 § Länsstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållan-
den, sökanden har körkort och ansökningen körkort medom avser

behörighet D. Om länsstyrelsen finnerän sökandenattannan annars
inte förekommer i Rikspolisstyrelsens polisregister, behöver någon
ytterligare utredning sökandens personliga förhållanden inte göras.om

§7 Länsstyrelsen får vid handläggningen ansökan behörig-av en om
hetshandling begära in yttrande polismyndigheten. sådantEttett av
yttrande skall innehålla redogörelse för de omständigheter haren som
betydelse för bedöma sökandens lämplighet innehavareatt som av
sådan behörighetshandling ansökningensom avser.

Förarprov

8 § Förarprov skall avläggas inför den Vägverket har förordnarsom
förrätta förarprov.att

Förlust körkortav m.m.

9 § Om körkort förstörts eller förkommit innehavarenskall skrift-en
ligen anmäla detta till Vägverket.

10 § Har innehavare körkort anmält kortet har förstörtsett atten av
eller förkommit och kommer det till skall innehavarenrätta,senare

överlämna körkortet till Vägverket eller polismyndigheten.genast

ll § Vägverket skall underrätta den enskilde körkort upphörnär ett att
gälla enligt 3 kap. 9 § körkortslagen 199x:000 och tillställa denne ett
underlag för förnyelse körkort.av

12 § Ett föreläggande eller anrnaning enligt 3 kap. 8 § körkortslagen
l99x:000 skall innehålla upplysning körkortet blir ogiltigt,atten om

föreläggandet eller anmaningen inte följs.om
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övningskörning4 kap.

199x:000 fårkörkortslagenkap. 5 § 3enligt 4handledare1 § Som
fem år harsedan minstår ochfyllt 24hardenendastgodkännas som

körningenslagdetför fordonkörkort avser.av

kör-uppsiktharbil skall den övermedövningskörningVid2 § som
körandes sida.denvidmedfölja i bilenningen

landsvägs-gatutrafik och vidimotorcykelmedövningskörningVid
medföljakörningenuppsiktharskall den överkörning som passa-som

motorcykel.förasjälvfordonet ellerpågerare
från be-undantagföreskriftersärskildameddelafårVägverket om

övningskörningför ägerandra styckenaochi förstastämmelserna som
gymnasieskola,sker iövningskörningförkörgård ochinom somrum

polisväsendet.ellerFörsvarsmakteneller inomtrafikskolakomvux,

fordonetlämpligtskallövningskörning sätt3 § Vid att an-anges
övningskörning.förvänds

sker iövningskörning inteuppsikthar över4 § Den gym-somsom
vidförarepolisväsendeteller inomkomvuxnasieskola, anses som

körning.sådan
dri-med någonbehörighet avtalarredan innehardenOm somsom

omfat-fordon det slagövningskörning medtrafikskola somavomver
avtaletenligtstycket på dentillämpas förstabehörigheten, somtas av

körningen.uppsikthaskall över

skrift-handledare skallgodkännande göras§ En ansökan5 somom
blankett.särskildligen på en

vissmedövningskörninghandledaregodkännandeEtt enavsersom
förförutsättningarnagällaupphörgodkännande närEtt attperson.

fem år harfalloch iföreligger närgodkännande inte längre annat
meddelades.godkännandetsedanförflutit

vidskall medförashandledare öv-godkännandeEtt beslut somom
ningskörning.

förordningoch denna199x:000körkortslageniBestämmelserna6 §
övningskörning gälleruppsiktfåför överförutsättningar utövaattom

inomutfärdats iharkörkortharockså den statett en annansomsom
och, frågasamarbetsområdet EES ärekonomiskaEuropeiska omom

körkortslagen,§ 3enligt 4 kap. 5handledaregodkännande somsom
folkbokförd Sverige.iär
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5 kap. Körkortsingripande m.m.

§l Bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även
traktorkort.

2 § Om det finns anledning körkortshavare inteatt anta att en upp-
fyller de förutsättningar gäller för inneha körkort, skall läns-attsom
styrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet inneha körkort.att

Ett föreläggande inom viss tid komma in med läkarintygattom
eller bevis godkänt förarprov, skall innehålla upplysning attom en om
återkallelse kan ske enligt kap.5 5 § 2 körkortslagen l99x:000, om
föreläggandet följs.inte

3 § När länsstyrelsen ingripande, skall körkortshavarenöverväger ett
underrättas detta och föreläggas inom viss tid vid påföljdattom svara

ärendet ändå kan komma avgöras.att att
I underrättelsen skall länsstyrelsen de omständigheterange som

ligger till grund för övervägandet ingripande och den eller de be-om
stämmelser tillämpliga. Körkortshavarenär skall upplysassom attom
han eller hon, för det fall körkortshavaren sig ingripande,motsätter ett
bör skälen för det och de bevis åberopas.ange som

4 § En anmaning i samband med beslut återkallelseett över-attom
lämna körkort till Vägverket eller polismyndighet får delges kör-ett
kortshavaren stämmningsmannadelgivning. Handlingen skall igenom
sådant fall överlämnas till den utför delgivningen.som

Preliminärt beslut ingripandeom

5 § Ett preliminärt beslut körkortsingripande skall ha skriftligom
form. Bestämmelserna i 3 skall§ därvid tillämpas- motsvarande

Om körkortshavarensätt. godkänner beslutet, skall han eller hon
underteckna förklaring det och återsända handlingen till länssty-en om
relsen.

Omhändertagande

6 § Ett beslut omhändertagande körkort skall meddelas skynd-om av
och delges innehavaren. Beslutet skall, tillsammans med uppgiftsamt

delgivning, föreliggande utredning och redogörelse för de skälom
har föranlett omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till densom

länsstyrelse har frågan ingripande.pröva Delges beslutetattsom om
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meddelas länssty-skall dettakörkorteteller överlämnas snarastsenare,
relsen.

länsstyrelsen dröjsmålomhändertaget, skallkörkortOm är utanett
återställas.skall återkallas ellerdetpröva om

till Vägverket.körkort sändsomhändertagetEtt

körkortUtländska6 Kap.

körkortsingripande gäller medBestämmelserna i 5 kap.§1 m.m.om
kapitel, också vidföreskrivs i dettaoch tillägg pröv-de undantag som

Sverige.giltighet iutländskt körkortsning ettav

eller återkallat ochomhändertagetutländskt körkort2 § Ett ärsom
körkortslagenenligt 6 kap. 5 §svensktbyttsinte har ettut mot

tidpunkt dåintill denVägverket längstskall behållas199x:0OO av
Sverige.lämnarkörkortshavaren

ellerFinland, Islandutfärdat i Danmark,Om körkort3 § ärett som
körkortshavaren harSverige ellergiltighet iharNorge vägrats om

myndighetunderrätta denskall länsstyrelsenvarning,meddelats som
kraft.har vunnit laga Harbeslutet, detutfärdat körkortethar närom

möjligt bi-körkorteti Sverige, skallgiltighetkörkortet vägrats om
underrättelsen.fogas

utländskt körkortUtbyte av

skall skrift-utländskt körkortansökan utbyte göras§ En4 ettavom
körkortet,fogas det utländskaansökningen skallTillligen. ett person-

kör-folkbokförd i Sverige och,sökandenbevis visar äratt omsom
handlingarsådanaSchweiz eller Japan,utfärdat ikortet är som avses

i 3 kap. 2
ekono-inom Europeiskautfärdat ikörkortHar är statett ensom

skall kör-eller förkommit,EES förstörtssamarbetsområdetmiska
kör-till Vägverket. Kommeranmäla förlustenskriftligenkortshavaren

detta tillöverlämnaskall körkortshavarentillkortet rätta genastsenare
Vägverket

Europeiska ekono-utfärdat i inomkörkort5 § Har är statett ensom
körkort, skallsvensktbyttssamarbetsområdet EESmiska ettut mot

denkörkortsmyndigheten itillöverlämnasutbytta körkortetdet stat
därvidför utbytet skallSkälenutfärdat körkortet.har anges.som
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Uppgiftsskyldighet7 Kap.

Allmän förvaltningsdomstol

överklagande1 § Domstol ärenden i kap.5prövarsom av som avses
eller 6 kap. §§ körkortslagen 199x:00O4 7 skall vadutöver som-
följer förvaltningsprocesslagen31 § 1971:291 tillställa länsstyrel-av

förordnatkopia beslut där har rörande saken i avvak-rättensen en av
på målets avgörande. Domstolen skall också underrätta länsstyrel-tan

delgivning beslut återkallelse, beslut utländsktatt ettsen om av om
körkort inte giltigt i Sverige och varning.är

Rikspolisstyrelsen

2 § Rikspolisstyrelsen skall, med de begränsningar i 3 ochsom anges
§§, underrätta Vägverket dom,4 beslut, strafföreläggande ellerom

föreläggande ordningsbot varigenom innehavare körkort ellerav av
traktorkort, innehavare utländskt körkort, den ansökerav som om
behörighetshandling någon föreller vilken spärrtid beslutats ännumen
inte löpt har funnits skyldig tillut

brott lagen 1951:649 straff för vissa trafikbrott ellermot om
6 kap. första, eller tredje2 § andra stycket järnvägstrafiklagen
1985:192, brottet har begåtts vid förande fordonmotordrivetom av
eller spårvagn eller maskindrivet spårfordon på järnväg eller tun-av
nelbana,
2. brott vid förande motordrivet fordon eller spårvagnannat utomav
brott 3 § lagen 1971:965 straff för trafikbrott har be-mot om som
gåtts utomlands, överträdelse 72 eller första§ 7 74 § stycket 3 väg-av
trafikkungörelsen 1972:603,

narkotikastrafflagenbrott 1968:64 eller brott lagenmot mot
1960:418 straff för varusmuggling i fråga narkotika,om om
4. olovligt tillgrepp motordrivet fordon,av
5. brott 3 kap. 8 eller 9 brottsbalken§ eller någonmot

dessa paragrafer jämte 3 kap. § brottsbalken,11av
brott 4 kap. brottsbalken,mot
brott 6 kap. 2 eller 3 § brottsbalken eller 6 kap. och1mot

12 §§ brottsbalken,
brott eller8 kap. 5 6 § brottsbalken eller någon dessamot av para-

grafer jämte 8 kap. § brottsbalken,12
brott brottsbalken,13 kap.mot

10. brott 17 kap. 4 eller § brottsbalken.5mot
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dom, beslutockså underrätta VägverketRikspolisstyrelsen skall om
föranlett underrättelse till Vägverket harföreläggande hareller som

dom eller besluteller undanröjtsändrats, upphävts ett somgenom en
har kraft.vunnit laga

i fråga beslut åtals-andra styckena gällerFörsta och även omom
rättegångsbalken eller motsvarande20 kap. 7 §underlåtelse enligt

bestämmelse i författning.annan

inte lämnas beträffande brottUnderrättelse enligt 2 § skall3 § som
högst 800 kronor under depenningböter med sammanlagthar föranlett

någotunderrättelse alltid lämnasåren. Dock skallfemsenaste om av
vägtrafikkungörelsenöverträdelse 27 eller 45 51brotten avavser -

1972:603.
underrättelseunder § 10 skallfråga brott 2 5I avsesom som -

eller, frågapåföljd böter har dömtslämnas endast än ut, omannanom
bedömande skulle haåtalsunderlåtelse, brottet enligt åklagarensär om

påföljd böter.lett till änannan

skall lämnaseller beslut får överklagasUnderrättelse dom4 § somom
harRikspolisstyrelsen har fått besked avgörandetförst efter det att om

kraft eller överklagats.vunnit laga
underrättelseutländskt körkort skallBeträffande innehavare av

folkbokförd i Sverige.innehavarenlämnas endast ärom

det.skall lämnas Vägverket begärUnderrättelse enligt 2 §5 § om
underrättelseuppgift skall föranleda sådanFörekommer ingen som

besked det lämnas.skall om

Allmän domstol

följer andrabegränsningar 3 §6 skall med de§ Domstol styc-som av
kopia domen eller beslutet till länssty-ket sändaomedelbart en av

i första stycket 1 och 3 10.relsen fall 2 §i avsessom -
beslut med-i 2 § och haråtalats för brottHar någon som avses

körkort,eller omhändertagandedelats återkallelse tills vidare avom
den till-ned eller frikännerskall åtalet läggstingsrätten, rättenom

det. det efter åter-underrätta länsstyrelsen Hartalade, omedelbart om
förunder-körkort beslutatsomhändertagandekallelse eller attav

väckas, skall denned eller åtal inte skallsökning skall läggas att som
länsstyrelsen det.omedelbart underrättameddelat beslutet om



44 Författningsförslag SOU 1996:114

Vägverket

§ Vägverket underrättelse eller besked enligt7 När mottar etten
från framställa På5 § Rikspolisstyrelsen skall verket registerblad.ett

registerbladet de i underrättelsen iskall och körkortsregistretanges
registeruppgifterna. Registerbladet skall sändas till den läns-upptagna

styrelse underrättelsen angår.
Ett registerblad skall också sändas till den enskilde själv, i deutom

fall då länsstyrelsen har beställt registerblad.

Polismyndighet

8 § Om polismyndighet finner anledning innehavareatt anta atten en
utländsktkörkort eller traktorkort, innehavare körkort, denav av som

någon föransöker behörighetshandling eller vilken spärrtid be-om
uppfyllerslutats inte löpt inte de förutsättningar gäl-ännu utmen som

för fåler körkort eller traktorkort, skall myndigheten anmäla dettaatt
till länsstyrelsen. gäller det kommer fram kör-Detsamma attom en
kortshavare eller flera körkort utfärdade inomhar Europe-ett staterav
iska ekonomiska samarbetsområdet EES.

någon omhändertagits enligt lagen 1976:511När har om om-
händertagande berusade skall polismyndighetenav personer m. m.
anmäla detta till Vägverket.

8 KörkortsregistretKap.

förs automatisk databehand-1 § Körkortsregistret Vägverketav genom
ling.

frågaI uppgifter brott enligt 7 kap. 2 förs dock körkorts-§omom
registret Rikspolisstyrelsen i enlighet med 21 kungörelsen§av
1970:517 informationssystem ochrättsväsendets de bestämmelserom

gäller för registerföring enligt denna förordning.som

uppgifter2 § I körkortsregistret skall följande föras in.
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för uppgift försMyndighet inUppgift attsvararsom
föreskrifteri registret. Särskilda

Identitetsuppgifter

fråga uppgifterVägverket eller, iFullständigt om somnamn,
länsstyrelse har tagit länsstyrelsen.födel- emot,personnummer,

adress bostads- eller postadressenseland för Somoch adress anges
föreligger för det,särskilda skälden med eller, omsom avses

får föraadress i landet. Vägverket inregistreringen annan
identitetsuppgifter samband medutan annan
registrering det behövs för underlättaattom
handläggningen körkottsärendenav .

Körkortsuppgifter

Uppgiften behöver inte förasförhands- Länsstyrelsen.Begäran om
in den inte behövs för ärendets hand-och ansökanbesked om

eller trak- läggningkörkortom
torkort

anledning LänsstyrelsenBeslut i av
förhands-begäran om

besked eller ansökan
eller trak-körkortom

torkort

Länsstyrelsen. Antecknas för denGodkännande ävensom som
handledarskapetskall övningsköra underhandledare för öv-

ningsköming

VägverketKörkortsbehörighet

LänsstyrelsenSökanden skall avläg-
förarprov hos Väg-ga

verket
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Gymnasieskola, kom- Länsstyrelsen
eller organisationvux

inom Försvarsmakten,
där sökande kör-av

förar-kort avlägger
prov

förDag godkänt Vägverket
förarprov och ut-
färdande körkortav
eller traktorkort

Innehav utländskt Vägverket, uppgiften lämnas i sambandav om
körkort, den med underrättelse enligt 7 kap. 2 och läns-stat som
har utfärdat körkortet, styrelsen, uppgiften lämnas i under-om
utfärdandedag och rättelse enligt kap. i7 1 ansökanen om
körkortsnummer eller utbyte körkort eller i ansökanav en om

förarlegitimationmotsvarande enligt yrkestrañklagen
1988:263

Ansökan utbyte Länsstyrelsenom av
utländskt körkortett

svensktmot ett

Beslut utbyte Länsstyrelsen. Om utbytta körkortet tidigarerörsom
utländskt varit föremål förkör- utbyte skall uppgift detettav om

kort svenskt land ursprungligen utfärdat körkortetmot ett som an-
tecknas

då förnyelseDag Vägverketav
körkort skall ske en-
ligt 3 kap. 9 § kör-
kortslagen 199x:O00

Beslut i anledning Vägverketav
förnyelse körkortav

Föreläggande Länsstyrelsenattom
förnyelseansöka om

körkortav

Särskilt villkor frågai Länsstyrelsen
innehavare kör-om av

kort eller traktorkort
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Ogiltighet Länsstyrelsenenligt
3 kap. 8 § och3

körkortslagen4

LänsstyrelsenOgiltighet enligt
3 kap. 8 § körkorts-5
lagen

Beslut förlängd Länsstyrelsenom
giltighetstid för kör-
kortsbehörigheterna C
eller D

då körkorts- Vägverket, eller giltighetstiden förlängts,Dag om
eller länsstyrelsenbehörigheterna C

upphöra gällaD att

Körkortsingripande Länsstyrelsen. Uppgiften skall gallras närut
ärendet slutligt avgjortövervägs är

UppgiftenPreliminärt beslut Länsstyrelsen. skall gallras närom
avgjortkörkortsingripande ärendet slutligtär

Överflyttning länsstyrelse översänder ärendet.Denären-av som
de till länssty- Uppgiften skall gallras ärendet slut-när ärutannan

ligt avgjortrelse

Återkallelse eller vill- Länsstyrelsen
återkallelsekorlig av

körkort eller traktor-
kort förordnan-eller
den enligt 5 kap. 13 §
körkortslagen

LänsstyrelsenBeslut utländsktatt ett
körkort inte igiltigtär
Sverige

LänsstyrelsenSpärrtid

UppgiftenMedgivande enligt Länsstyrelsen. skall gallras närut
förkap. giltighetstiden medgivandet har gått2 l § ut
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LänsstyrelsenVarning enligt 5 kap.
§ körkortslagen14

omhändertagandeeller
enligt 5 kap. 15 §
körkortslagen

LänsstyrelsensådantDelgivning av
körkortsin-beslut om

gripande, skallsom
in i registretföras

Överlämnande Vägverketbe-av
hörighetshandling

VägverketAnmälan attom en
behörighetshandling
förstörts eller förlorats

certifi- VägverketInnehav ettav
kat i 4 kap.som avses

och §§ eller3 19
luftfarts-6 kap. 15 §

ellerlagen 1957:297
elevtillståndav som

i 4 kap. 5 §avses
lagsamma

VägverketintygInnehav av om
förarutbildning för

farligttransport av
gods enligt lagen
1982:821 trans-om

farligt gods,port av
och uppgifter rörsom

sådant intygett
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VägverketInnehav bevis omav
enligtyrkeskompetens

förordningen10 §
kör-1993:184 om

vilotideroch samt
§ för-färdskrivare, 3

1995:521ordningen
myndig-behörigaom
frågaiheter, m.m.

vilotiderkör- ochom
vidfärdskrivaresamt

ellervägtransporter
förordningen7 §

arbets-1993:185 om
vid vissaförhållanden

internationella väg-
transporter

Belastningsuppgifter

RikspolisstyrelsenbrottUppgift en-om
kap. 2 §ligt 7

Länsstyrelsenenligt kap.Anmälan 7
första stycket8 §

Vägverketenligt kap.Anmälan 7
stycketandra8 §

LänsstyrelsenellerUtländsk dom
likvärdigt avgö-annat

rande isom avses
kap. tredje5 2 § styc-

körkortslagenket

LänsstyrelsenAnmälan enligt
körkorts-10 kap. 2 §

lagen
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Uppgift regis- Vägverket. Registerblad har framställtsatt ett som
terblad har framställts grund underrättelse enligt 7 kap. 2 §av

andra stycket skall antecknas i registret en-
dast under de förutsättningar gällersom en-
ligt 7 kap. 3 § andra stycket och jämförd4 §
med 7 kap. 2 § andra stycket. Skall register-
bladet inte antecknas, skall uppgiften detom
tidigare registerbladet inte heller finnas kvar i
registret

Återkallelsegrund Länsstyrelsen

Övrigt Vägverket
Referensnummer

3 § Uppgifter i körkortsregistret någon inte innehavareärom som av
körkort, traktorkort eller certifikat i 2 § skall bevaras isom avses
registret under fem år från det den uppgiften fördes in iatt senaste
registret eller, i fråga uppgift brott, under fem år från dagenom om
för den dom eller motsvarande har föranlett registreringen. Omsom
uppgiften gäller anmälan enligt 7 kap. 8 § andra stycket får denen
dock bevaras i högst två år från det den fördes in i registret. Näratt
någon finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna honomsom om
utgå snarast.

Uppgifter i körkortsregistret registerblad har framställts skallatt
gallras fem år har förflutit från dagen för dennär dom ellerut mot-
svarande har föranlett registreringen. Detsamma gäller uppgiftersom

utländska avgöranden i kap.5 2 § tredje stycket kör-om som avses
kortslagen l99x:000.

4 § Begäran utdrag körkortsregistret hos Rikspolisstyrel-görsom av
belastningsuppgifter brott skall med i utdraget.tassen om som avser

I fall begäran utdrag hos länsstyrelse.görs Har utdraget be-annat om
den enskilde självgärts gäller inte den i kap.7 3 § första stycketav

angivna begränsningen. I utdraget får belastningsuppgifter medtas
endast utdraget har begärts den enskilde själv ellerom av av

Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, departement, Rikspolis-
styrelsen, Datainspektionen, Vägverket, Luftfartsinspektionen inom
Luftfartsverkets centralförvaltning, allmän domstol, allmän förvalt-
ningsdomstol, allmän åklagare, polismyndighet, övervakningsnämnd,
frivårdsmyndighet, länsstyrelse,
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uppgiften för vetenskapligbehöverdennamyndighet,2. omannan
kan föreliggaundersökning och trygghetjämförligeller därmed anses

skada för den enskilde.missbrukas tilluppgiften inte kommer attatt
uppgifterskall inte medkörkortsregistret rörI utdraget tas somav
giltigt i Sverige,utländskt körkort inteåterkallelse, beslut ärettatt

kap. § kör-körkort med stöd 6 5utländsktbeslut utbyte avavom
elleromhändertagande, varningspärrtid,kortslagen l99xz00O, an-

förflutit från beslutetsedan fem år harkap. 8 §mälningar enligt 7
särskiltgäller inte förbegränsningeller anmälningen. Denna ettom

Justitiekanslern, Riksdagensuppgifter har begärtsfall fullständiga av
Vägverket ellerDatainspektionen,Rikspolisstyrelsen,ombudsmän, av

den enskilde själv.
och terminalförsta stycketi lEn myndighet som genomangessom

datamaskinanläggning skall, med den be-till Vägverketsanslutenär
kap. 3 § för-följer 7uppgifter brottgränsning i fråga avom somom

belastnings-få besked någonterminalen kunnastycket,sta omgenom
inte.uppgift finns eller

körkortsärende och i ärendetmyndighet handlägger§ En5 ettsom
sådanafår lämna dennafrån myndighetyttrandeinhämtar en annan

skall kunnaför yttrandetbelastningsuppgifter behövs att avges.som
belastningsuppgifter till Kriminal-Frivårdsmyndigheter får lämna

personutredare ellersärskildkriminalvårdsdirektör,vårdsstyrelsen,
behandling ellerprövning frågordet behövs förövervakare, omavom

inom kriminalvården.verksamhetenför tillsyn av
med uppgiftertagit befattningden i tjänsten harMisstänker som

från körkortsregistrethar lämnatsenligt denna förordning attutsom
anmälas till Vägverket.skall detuppgifterna oriktiga,är genast

Bemyndiganden9 Kap. m.m.

för innehav be-medicinska kravföreskrifter§ Ytterligarel avom
§ och 10 kap.tillämpningen 3 kap. 12föreskrifter förhörighet och av

efter samråd medVägverketl99x:OO0 beslutas§2 körkortslagen av
före-efter samråd med styrelsenbeslutarSocialstyrelsen. Verket även

läkarundersökning skall liggasynprövning ochskrifter sådan somom
enligt 3 kap. 2till grund för intyg

uppgifter registerinhämtandelänsstyrelsesFöreskrifter2 § uravom
yttrande enligtpolismyndighetsochkap. 6 §i 3sägs omsom

medefter samrådRikspolisstyrelsenbeslutas§ kapitel7 avsamma
med verketockså efter samrådbeslutarStyrelsenVägverket.



Författningsfärslag52 SOU 1996:114

föreskrifter omhändertagande körkort enligt kap.5om av
körkortslagen15 § 199x:O0O.

3 § Aktiebolag får utföra identitetsprövningPosten och i övrigtäven
medverka i samband med utlämnande körkort. Föreskrifterav om
sådan medverkan meddelas Vägverket efter samråd med Postenav
Aktiebolag Rikspolisstyrelsen.och

förordningen4 § I 199x:O0O trafikskolor finns bestämmelserom om
förarutbildning i trafikskolor.

Föreskrifter förarutbildning i gymnasieskolan och komvuxom
beslutas Statens skolverk efter samråd med Vägverket.av

Föreskrifter förarutbildning i fallandra och förarprov be-om om
slutas Vägverket.av

5 § En handling avsedd företes i andra länder ochär attsom som
visar innehavaren behörig föra bil, motorcykel ellerär terräng-att att

internationellt körkort får utfärdas förendast den har ettvagn som
gällande svenskt körkort. Ett här utfärdat internationellt körkort gäller
inte för färd i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Internationella körkort får utfärdas Försvarets motorklubb,av
Kungl. automobilklubben, Motorförarnas helnykterhetsförbund,

riksförbund,Motormännens OK Marknadsservice aktiebolag, Svenska
turistföreningen, Sveriges motorcyklisters centralorganisation och
Caravan Club of Sweden.

6 § I andra fall i beslutas1 5 ytterligareän sägs föreskriftersom -
för verkställigheten körkortslagen 1977:477 och denna förordningav

Vägverket. frågorI i 7 kap. 2 7 och 8 kap.av som avses -
3 §§ skall5 Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen.-

utfärdarVägverket ytterligare föreskrifter uppgifter på körkortetom
och körkortets utseende.

7 § Blanketter, såsom för hälsodeklaration, intyg synprövning ochom
läkarintyg, tillhandahålls Vägverket.av

8 § Länsstyrelsen frågor medgivande enligt 2 kap.prövar 1om
Länsstyrelsen också frågor undantag i visst fallprövar frånom

2 kap 2 §§,4 3 kap. 10 14 § andra stycket, 20 § l eller kap.4-
2 4 5 § eller 2 körkortslagenl l99x:0O0 eller från ålders-samt-
kravet för innehav körkort med behörigheten A, ochB BE i 3 kap.av
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fall frånundantag i visstgällerkörkortslagen. Detsamma10 § om
förordning.stycket denna§ tredje5kap. och 2 §4 1 samt

finns synnerligafår medges detstycketUndantag enligt andra om
trafiksäkerheten.förfaraskäl och det kan ske utanom

gil-från bestämmelsernameddela undantagLänsstyrelsen får9 § om
körkortutbyte sådantoch medgekörkortutländskttighet ettett avav

körkortslagen§följer 6 kap. 7vadutsträckningi änstörre som av
ske faraskäl och det kansärskildafinns199x:O00, det utanomom

trafiksäkerheten.för

bestämmelserna i 3 kap.fall fråni visstundantag10 § Frågor om
förhållandenmedicinska199x:O00körkortslagen§eller 2011 om

stöd §beslutats med 1föreskrifter har prövasfråneller avavsom
samrådaskall verketsärskilda skälpåkallatOm detVägverket. är av

Socialstyrelsen.med

någon inte bör haanledninglänsstyrelsen finner§§ Omll anta att
nykterhetsförhållanden, fårgrund sinatraktorkort påellerkörkort av

yttrande har betydelsenämndenssocialnämnden,länsstyrelsen höra om
avgörande.för ärendets

i kap.skall bistå länsstyrelserna i frågor 7Vägverket12 § som avses
199x:O00.körkortslagen2 §

Ansvarsbestämmelser10 kap.

uppgiftlämnar oriktigoaktsamheteller§ uppsåtligenl Den avsom
förordning döms till penning-enligt dennaanmälanvid ansökan eller

brottsbalken.med straff ibelagdinteböter, gärningen ärom

används videller oaktsamhetuppsåtligen§ Om fordon öv-2 ett av
ienlighet med bestämmelsernaidettaningskörning attutan anges

körningen dömas tilluppsikthar4 kap. 3 skall den över pen-som
ningböter.

Överklagande11 kap. m.m.

förordning får överklagas hosbeslut enligt denna§ Länsstyrelsensl
Vägverket.
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Vägverkets beslut i dit överklagat ärende får inte överklagas.ett
Andra beslut Vägverket sådana i 8 kap. 2 § körkorts-änav som avses
lagen 199x:O00 får överklagas till regeringen.

Avgifter

§ för2 Avgift prövning ansökan enligt körkortslagen ellertas ut av
Ärdenna förordning i de fall framgår andra stycket. särskiltsom av

föreskrivet avgift gäller i stället de föreskrifterna.om
ansökningsavgiftensFör storlek gäller bestämmelserna im.m.

9 14 §§ avgiftsförordningen 1992:191, varvid följande avgiftsklas--
tillämpas:ser

Ärendeslag Avgiftsklass

Undantag enligt 9 kap. 8 och 2
9 § denna förordning

denDenna förordning träder krafti då körkorts-
förordningen 1977:722 upphör gälla.att
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trafikskolortill lagFörslag om

följandeföreskrivsHärigenom

fordonutbildning förareyrkesmässigMed trafikskola1 § avavavses
behörighet.särskildkräversom

Vägverket.efter tillståndendastTrafikskola fâr drivas2 § av
hänsynmedfysisk eller juridiskmeddelasTillstånd får person, som

förutsättningarbedöms haomständigheteroch andratill vederhäftighet
förarutbildninggodkravetpå sådantdriva trafikskola sätt, attatt

tillgodosett.blir

trafikskolechef,godkändskall finnastrafikskola3 § Vid som svararen
godkändaeller flerai 2 ochskolan drivsför sätt sägsatt ensom

utbildningsarbetet.föransvarigautbildningsledare, ärsom
skolans verksam-omfattningentillmed hänsynOm det behövs av

eller flerautbildningsledare finnasskolanskall vidhet, utöver en
godkända trafiklårare.

år har körkortsedan minstfyllt 21 är ochden harEndast4 § tresom
får godkännasutbildningenfordonför det slag somavsersomav

trafiklårare kanGodkännandetrafiklårare.ellerutbildningsledare som
motorcyklar.fordonpå andratill utbildning änbegränsas att avse

enligt förstaeller trafiklårareutbildningsledareGodkännande som
utfärdat ihar körkortdenfårstycket även statannanensomavse

samarbetsområdet EES.Europeiskainom

trafikskola,tillståndet drivaåterkallaVägverket får5 § att om
trafikskola,olämplig drivabefinnstillståndshavaren att

föreskrifterstrid gällandebedrivs itrafikskola2. utbildningen i mot
ellerotillfredsställandeeller i på sätt,övrigt ett

tolvunder debedrivits vid skolanharundervisning inte senaste
månaderna.

trafikskole-godkäntsden har6 Vägverket finner§ Om att somsom
får verket äter-olämplig,trafiklårareutbildningsledare ellerchef, är

kalla godkännandet.

trafikskole-ellerdriva trafikskolatillståndinnehavare7 § Har attav
gjort sigvid sådan skolatrafiklårareellerutbildningsledarechef,
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skyldig till förfarande eller försummelse, kan föranleda återkal-som
lelse tillstånd eller godkännande, kan det han skallantas attav men
låta sig sådan åtgärd, får varning i stället meddelas.rätta utan

8 § Vägverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. Beslut varning enligt § får inte7 överklagas.om

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

9 § trafikskolaDen driver tillstånd eller följa de iutan utan attsom
denna lag eller med stöd lagen meddelade föreskrifter döms tillav
böter.

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter trafikskolor och utbildningen vidom om
sådana skolor.

lag kraft denDenna träder i



Författningsförslag 571996:SOU 114

trafikskolorförordningtillFörslag om

följandeföreskrivsHärigenom

utbildningsledaretrafikskolechef,godkännande§ Frågor1 somom
tillsynVerketVägverket. överutövartrafiklärareeller prövas av

trafikskolor.

yttrandeinhämtatillstånd får verketmeddelarVägverket2 § Innan av
drivas.skallskolanlän därlänsstyrelsen i det

bestämmelservillkor ochdemedskall förenasTillstånd3 § som
utfärdas till-förhållandensärskildainteFöranlederbehövs. annat,

vidare.ståndet tills

förhål-personligasinatillsökande med hänsynhuruvida4 § Intyg en
trafiklärareutbildningsledare ellerlämpligfårlanden somanses

eller,folkbokföringsortsökandensipolismyndighetenutfärdas omav
däri denpolismyndighetenlandet,folkbokförd i orthan inte är av

han vistas.

undervisnings-läromedel och detdeskall finnastrafikskola5 § I
undervisningenteoretiskaför denbehövs samtövrigtmaterial i som

undervisning.lämplig för sådanlokal ärsom

Vägverketkursplanerenligtskall bedrivasUndervisningen6 § som
kurs-flera delarellermeddelas ifårUndervisningfastställer. aven

trafikskolan. Förutanförutbildningsinslutförplanen för elever som
föras.utbildningskortvarje elev skall

ellergodkännandetillstånd elleråterkallelse7 § Beslut var-avom
beslutet.meddenning delges avsessom

trafikskola ellerförtillståndfinnerpolismyndighet8 Om§ att etten
trafik-ellerutbildningsledaretrafikskolechef,godkännandeett som

Vägverket.detta tillanmälamyndighetenskallåterkallas,lärare bör

Rikspolisstyrel-tillhandahållsenligt 4 §för intygBlanketter9 § av
sen.
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10 § Ytterligare föreskrifter trafikskolor och utbildning vidom om
sådana skolor meddelas Vägverket.av

Denna förordning träder ikraft den
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Inledning1

Utredningsuppdraget1.1

betänkandet.tillfogas bilaga1994:90Dir.direktivUtredarens som
i sitt slut-utredarenskallDir 1995:155tilläggsdirektivEnligt

hanteringlänsstyrelsernasförenklingtillförslaglämnabetänkande av
körkortsfrågor.av

förtidenförlängthar regeringen199628beslut denGenom mars
juli 1996.till den 1uppdragetslutredovisning av

överlämnatutredningentillapril 1995den 6Regeringen har en
i kör-ändringarförslag till vissamedVägverketframställning från

överlämnadejuli 1995201977:722. Denkortsförordningen rege-
förslaglän medi HallandsLänsstyrelsenframställningringen aven

körkortsin-preliminärt beslututfärdamöjlighetertill utökade att om
Hallands länLänsstyrelsen iframställningEngripande. omavannan

och utbytekörkortstillståndansökanför avgift förreglerändrade om
1995. Regeringenseptemberöverlämnades den 7körkortutländskaav

Rikspolisstyrelsensöverlämnatseptember 1995den 28vidarehar
RPS Rapportkörkortsinnehavbil- ochAsylsökandesrapport m.m.

i Sverigegiltighetenden berörövervägande i den del1995:6 för av
ekonomiskautanför Europeiskautfärdade iutländska körkort stater

1996januariden 25har regeringenSlutligenEES.samarbetsområdet
möjlig-utredaförslagmedVägverketskrivelse frånöverlämnat atten

återfâskörkortåterkalladeinterimistisktförhindra utanheterna attatt
lämplighetsprövning.utvidgad

Utredningsarbetet1.2

körkortsreglerEG-anpassadedelbetänkandetiharUtredningen
införlivande medavseendesina förslagredovisat1995:48SOU
29 juli 199194/439/EEG dendirektivRådetssvensk rätt omavav

del-ihar utredningenVidarekörkort.EG-direktivetkörkort om
två- ochförbehörighetskravålders- ochEU-mopeden;betänkandet
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trehjuliga motorfordon SOU 1996:11 lämnat förslag till ålders- och
behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon.

I det fortsatta arbetet har utredningen haft beakta de ändringaratt
skett i körkortslagstiftningen lagen 1996:320 ändringsom genom om

i körkortslagen 1977:477 och förordningen 1996:321 ändring iom
körkortsförordningen 1977:722. Utredningens förslag i betänkandet
EU-mopeden hade enligt direktiven utgångspunkt bl.a. moped-attsom
kort skulle krävas för föra moped med maximihastigheträtt att en av
45 km/tim behörighetsåldern skulle 16 år för sådansamt att vara
moped och 18 år för lätt motorcykel. Förslagen har emellertid inte lett
till lagstiftning och det kan inte förutses eller så kommernär attnu om
ske. Vid dessa förhållanden har utredning det riktigast i dettaansett att
slutbetänkande bortse från förslagen. Utredningen har inte heller ansett
sig böra beakta den riksdagsbehandladeännu propositionen
1995/962226 hållbar utveckling i landets fjällområden, bl.a.om som
innehåller förslag till skärpta regler för skotertrañken.

Utredningen frågahar i möjligheterna samordna körkorts-attom
behörigheten taxi och den förarlegitimation för taxiförare före-som
skrivs i yrkestrafiklagen 1988:253 samrått med 1995 års yrkestrafik-
utredning K 1994:12.

Fortlöpande underhandskontakter har med Rikspolisstyrel-ägt rum
och Körkortsingripandeföreningen nuvarande Körkortsföreningensen

liksom med trafikregistret.
Utredningen har tagit del reglerna för körkortsingripande iav

Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland huvuddragen isamt av
vissa andra europeiska länders regelsystem. Skillnaderna mellan de
olika emellertid sådana det inte kanär föreliggasystemen att anses
några europeiska principer för körkortsingripandegemensamma som
skulle kunna någon väsentlig vägledning i utredningsarbetetge

Utgångspunkter1.3 för reformen av

körkortslagstiftning
Som i direktiven berör körkortsförfattningarna mycketanges storen
del befolkningen. För närvarande finns omkring 5 miljoner kör-av
kortshavare. För dessa liksom för dem ansöka kör-attsom avser om
kort det givetvis angelägetär regelverket tydligt och lättöver-äratt
skådligt. Detta också nödvändigt förär undvika tillämpnings-att
problem.

Körkortsförfattningarna har sedan tillkomsten 1977 ändrats vid så
många tillfällen och på sådant det för såväl densätt enskildeatt som
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läsamycket svårt lagtextenfall bliviti vissaför myndigheterna att av
körkortsförord-svåröverskådligSärskiltgäller. ärsig till vad som

skulle kunna till led-förarbeten, vilkaockså saknarningen varasom
flertalinnehåller dessutomFörordningenuttolkningen.ning vid ett

borde med-de lämpligenden karaktärenbestämmelser är attavsom
delas i lag.

innebär bör i principvårt uppdraglagtekniskaDen översyn som
dessaså entydiga det direktförfattningstexterleda till är att ursom

underlättaordning ägnadEn sådanvad gäller.går utläsa är attatt som
ofrånkomligt dennaemellertidtillämpning. Detenhetlig är atten

följas i den utsträckningavseenden kaninte i allaprincip som vore
önskvärd.

så för såväl denstruktureras denKörkortslagstiftningen bör att
överskådlig och lättill-myndigheterna blirtillämpandeenskilde desom

för föra fordonförutsättningarnagrundläggandegänglig. rättenDe att
iskyldigheter bör finnas samladeenskildesslag och denolika enav

författning.enda
lagstiftningen kom-förenklamöjligheternaVid övervägande attom

körkortsgivningen i blickpunkten.förnuvarandedet systemetmer
för erhålla körkortkörkortstillstånd förutsättningReglerna attsomom

samordnadetillfredsställande medinte alltidsvåröverskådliga ochär
körkortsingripande.körkort ochför utfärdandereglerna av

materiellaingår vid behov justera deutredningsuppdragetI att
körkortshanteringenenhetlig praxis iför främjabestämmelserna att en
praxis berörts ienhetlighet i harmyndigheter. Bristenhos olika

det påtalatslagstiftningssammanhang samtidigttidigare attsom en
undvikas kan svårt för-bör Detschablonartad tillämpning attsynas

nyanserad bedömningmed kravenhetlighetkravet ett avenena
det frågaframför alltföreliggerfall. Problemet när ärenskilda ettom

angeläget granska dendärför särskiltkörkortsingripande. Det är att
åter-körkortsingripande i vad den innebärordningen förgällande att

för trafikbrott ochpåföljdenden primärakallelse körkortet ärav
eller förseelsens svårhetsgrad.brottetsoberoendetrafikförseelser, av

förekommaåterkallelse skall endastdärvidbör närEn strävan attvara
trafiksäkerhetssyn-oacceptablaförhållandendet fråga ärär ursomom

vid första-används huvudreaktionvarningsinstitutetpunkt och att som
väsentliga bör körkortshavar-andra fall. Detgångsförseelser i attvara

möjliga utsträckning tilliupplever största är anpassatatt systemetna
fallet så det principiell åtskill-enskildaförhållandena i det görsatt en

1 och1992/932189 4.s.92, 1978/79:l78 65bl.a. l975/76:155Se s. s.prop.
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nad mellan tillfälliga förbiseenden och medvetna brott trafikreg-mot
lerna eller trafiksäkerhetens krav. sådanEn ordning bör ägnad attvara
öka förståelsen för körkortsingripande reaktionsform vid sidansom en

den straffrättsliga påföljden vid trafikbrott och trafikförseelser. Detav
bör då också bli möjligt låta körkortsåterkallelse få strängareatt en
konsekvenser för närvarande.än

Det givetvis angeläget körkortslagstiftningär att en ny ges en
språklig form förenlig med de krav ställs påärsom som numera en
författningstext. Samtidigt bör dock beaktas värdet behållaattav en
terminologi under årens lopp har blivit väl känd allmänhetensom av
och myndigheterna.
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2 Förarbehörigheten och körkortet

2.1 Gällande bestämmelser

terrängmotorfordonBehörigheten föra motorfordon, eller motor-att
redskap klass i körkort § KKL. Förarbehörigheten förI 1anges
körkortspliktiga fordon uttrycks i § på så bil,2 KKL sätt, terräng-att

klass eller motorcykel får föras endast denmotorredskap Ivagn, av
har körkort för fordonet. Körkort definieras bevis be-som som om

hörighet föra körkortspliktiga fordon §4 KKF.att
körkort gäller inte, innan det har lämnats § EnligtEtt 15 KKL.ut

i förstapresumtionsregeln 22 § stycket KKF skall körkort haett anses
lämnats dagen efter den dag då det lämnades för postbefordran. Ettut
körkort skall medföras under färd med körkortspliktigt fordon och på
tillsägelse visas för bilinspektör eller polisman 8 § KKF. Denupp

underlåter medföra körkortet skall dömas till böterattsom
Straff för sådan105 § KKF. överträdelse skall dock inte utdömas,en

förarens fastställas.bl.a. identitet har kunnatgenastom
Utlämnande körkort måste skiljas från utfärdande körkort.av av

körkort framställs. Vägverket utfärdar körkortDet att ettsenare avser
utfärdas6 § KKF Körkort får endast för den har gällandeettsoma

körkortstillstånd 9 § KKL.
har betydelse förSjälva utlämnandet körkortet tillämpningenav av

flera körkortsförfattningarna.bestämmelser i Ett körkort får intet.ex.
lämnas sökanden uppnått föreskriven körkortsålderförränut
12 § KKL. Det får inte heller lämnas under tid då spärrtid löperut
10 § KKL.

Reglerna utlämnande körkort har funnits sedan till-KKL:som av
komst. då självklar betydelse, eftersom körkortenDe hade meren
tillverkades i förväg. Det innebar körkortet redan framställt vidatt var
förarprovet det direkt kunde lämnas till sökanden, hanoch utatt om
godkändes vid Sedan den 1 januari 1990 tillverkas körkortenprovet.
efter det avlagt godkänt förarprov. eftertillverk-sökanden Dennaatt
ning körkorten medförde inte några ändringar i bestämmelsernaav om
utlämnande stället infördeskörkort, i vissa undantagsbestäm-utanav
melser. Enligt 6 § KKL får den har gällande körkortstillståndsoma
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och godkänt förarprov, körkort inte lämnatshar avlagt ännumen vars
föra fordon körkortet hade lämnats Vid godkänt förar-ut, ut.som om

gällerutfärdas bevis godkänt till dess körkortetett om prov somprov
har lämnats 16 § tredje stycket KKF. Beviset gäller dock längst iut

månader. Bevis godkänt förarprov skall i likhet med körkort,tre om
medföras vid färd.

Vid återkallelse körkort skall körkortshavaren överlämnaettav
körkortet till Vägverket 37 § bryterKKF. Den bestämmel-motsom

återkallat körkortkan dömas till penningböter. Ett blir giltigt förstsen
sedan det har lämnats 48 § KKF. Har körkortet inte överlämnatsut
vid återkallelsen kan det inte heller bli giltigt efter återkallelse,en
eftersom fall finns någotdet i sådant inte körkort lämna Attatt ut.
spärrtiden vid återkallelse har löpt saknar därvid självständiguten
betydelse.

överväganden2.2

Körkortsförfattningarnas förarbehörighetbestämmelser ochom om
förståkörkort svära överblicka och i vissa avseendenär att samt osys-

tematiska. Enligt § KKL skall behörigheten föra1 där nämndaatt
fordon i körkort. Detta intrycket körkortetnärmast attgeranges en-
dast dokument visar behörighet finns inte någonharär ett attsom men
självständig betydelse för föra respektive fordon. Vadrätten att som

framgårkonstituerar behörigheten inte 1 Under rubriken Förar-av
behörighet emellertid föra vissa fordon tillkommerrättenatt attanges

fordonet.endast den har körkort för Bestämmelserna vadsom om som
krävs för uppnå och behålla förarbehörighet också samladeäratt
under rubriken Körkort med underrubrikerna Körkortstillstånd m.m,
Körkortsälder Giltighet.Förarprov ochm.m,

Vi utgår denna bakgrund från begreppet förarbehörighetmot att
föra fordon sådant slag i ochrätten 1 § KKLattavser av som anges

den i princip förutsätter innehav körkort det slagrättenatt av av som
behörigheten omfattar. Körkortsinnehav kan dock föreligga även om
själva handlingen med beteckning Körkort inte finns i innehavarens
besittning. körkortsinnehavetOm registrerat i körkortsregistret, kanär
förarbehörighet föreligga körkortet inte finns hos inne-även om
havaren, därför det förkommit. Omvänt faktiskt inne-t.ex. att ettger
hav körkort i vissa fall inte förarbehörighet, innehavarennärt.ex.av
underlåtit överlämna återkallat körkort. En särskild situation äratt ett
den då enligt 6 § förarbehörighet föreliggerKKL körkortettrots atta
inte har lämnats ut.
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förarbehörighetenbärarekörkortethävdas ärsåledesDet kan att av
fråga börbehörighet. Densådanbevis påendastoch inte somett

gälla.alltjämt börordningsådanärnärmare övervägas om en
1991:39SOU2000kommittén KörkortbehandladesFrågan av

dubbeltydig-denpekatefter haKommittén föreslog178 f.. atts.
behörig-körkortbetyderiblandkörkortvidlåder begreppethet som -

dokumentetpå självasyftar ordetfallandraoch iföra fordonhet att -
handlingen, medanbeteckna självabordeendastkörkortbegreppetatt

rättsverk-förarbehörighet. Debetecknasbordeföra fordonrätten att
kommittén iskulle enligtkörkorttill begreppetknutnaningar ärsom

behörighet i körkorts-innehavetanteckningtillstället knytas avomen
endastkörkortetskulle utgörasådantMedregistret. system enett
medföra prak-kommitténskulle enligtlegitimationshandling. Det att

särlösningar igivitsolikahandläggningsproblem, sätttiska som
ord-kommittén föreslagnaöverflödiga. Denblevförfattningarna, av

lagstiftning.tillhar inte lettningen
tilltalande. Desspåseendeförstavidförslag kanKommitténs synas

betrakta kör-konsekventsvårighetendockvisarförslag till lagtext att
någraharintelegitimationshandling, rätts-endastkortet somensom

bestäm-föreslagnaBl.a. deförarbehörigheten.beträffandeverkningar
körkortsspärroch §§,körkortstillstånd kap. 10 ll2melserna om

återkallelseoch3 kap. 7 §körkortomhändertagande3 kap. 3 §, av
sådanakörkortet harvid handen2 §5 kap.körkort attgavav

rättsverkningar.
Enligtkörkort.EG-direktiveti sammanhangetbetydelse ärAv om

kanJämförelseförarbehörighet.körkortetdetartikel 3 är som ger
§ 56faerdselsloven. Iden danska sägsmedockså att motor-göras

erhållit körkort.denfordon föras endastfär somav
teoretiskhuvudsakligenrättsliga ärFrågan körkortets natur avom

mellan återkallainte finnasskillnad kanNågon reell ettattt.ex.art.
fordon ochkörkortspliktigtförakörkort och därmed atträtten att

körkortet tillöverlämnaskyldighetmedförarbehörighetenåterkalla att
också dis-tordei allmänhetkörkortshavarnamyndighet. För enen

framståkörkortshandlingenochförarbehörighetentinktion mellan som
förenkla körkorts-förtydliga ochägnadalltför subtil och inte attvara

lagstiftningen.
föraförarbehörighet, dvs.således rättenvär mening börEnligt att

körkort.till innehavalltjämt knytasfordon,visst slags av
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Körkortsgivningen3

förut-Körkortstillstånd skall inteförslag:Utredningens envara
körkortssökan-Prövningkörkort.erhållaförsättning att av en

istället skeskall iförhållandenmedicinskaochpersonligades
förarprovet.medsamband

bestämmelserGällande3.1

skriftligenmedbörjamåste tillkörkortskaffa sigvill attDen ettsom
skallansökningenTilllänsstyrelsen.körkortstillstånd hosansöka om

läkar-falli vissaellersynintygochhälsodeklaration ettfogas etten
medicinskadedärvidLänsstyrelsen prövarKKF.§intyg 11 om

skallLänsstyrelsenuppfyllda.körkortsbehörighet ärsöktförkraven
personligasökandensbedömaförpersonutredningockså attgöra en

länsstyrelsentill säpraktisktgärPersonutredningen attlämplighet.
polisregis-Rikspolisstyrelsensiförekommersökandenundersöker om
utredningytterligaredär, behöverinteFörekommerter. personen

stycketandradet §skäl för llsärskildafinnsdetendastgöras om
polismyndighetenskallregistret,iförekommersökandenOmKKF.

föranstaltafårLänsstyrelsenpersonutredningen. ävenombesörja om
före-sökandenfårbl.a.kan behövas,utredningytterligareden som

läkarintyg.in medtid kommavissinomläggas att
förvillkorföreskrivas deskallmeddelaskörkortstillståndNär ett

kanskäl. Detmedicinska attföranleds t.ex.körkortet varaavsom
meddelatslag. Ettvisstläkarintygmedinkommaregelbundet av

Giltighetstidenår 10 § KKF.i fyranormaltgällerkörkortstillstånd
vid fylldaövningskörabörjamöjligtdettillanpassad ärbl.a. attär att
skall gällamarginalmed visskörkortstillståndettänktår.16 Det är att

avläggas.kanförarprovtill dess
körkortsbehörigheter förför samtligagällerkörkortstillståndEtt

uppfylldabehörighetför sökt ärkravenmedicinskadevilka
delats in idärvidKörkortstillstånden harKKF.stycketfjärde12 §

A, Bbehörigheterna A1,Grupp Imedicinskaolika avsertre grupper.
IIIoch CECbehörigheterna samtoch BE, gruppgrupp
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behörigheterna D, DE och TAXI VVSF 1996:200. Avsikten med
denna ordning förenkla för sökanden,är han inomatt om samma

vill avlägga förarprov för behörighet den hanängrupp annan ur-
sprungligen ansökt Något körkortstillstånd behövs såledesnyttom.
inte ansökningen ursprungligen avsåg behörigheten ochAt.ex.om
sökanden därefter också vill avlägga förarprov för behörigheten B.

Det finns möjlighet i ansökan körkortstillstånd begäraatt en om
förhandsbesked. En sådan begäran skall prövningavse en av
sökandens personliga eller medicinska förhållanden.

När väl körkortstillstånd har meddelats kan sökanden avlägga
förarprov. förarprovEtt skall i de flesta fall avläggas inför särskilten
förordnad Det kan avläggas i Vägverkets, Försvarsmaktens,person.
gymnasieskolans eller komvux regi. Förarprovet består kun-ettav
skapsprov och körprov. De avläggs vid olika tillfällen.ett Kunskaps-

avläggs först. Vid godkänt förarprov utfärdasprovet bevisett om
detta. För få avlägga förarprov måste sökanden ha uppnått gällandeatt
körkortsålder.

Ett körkortstillstånd kan återkallas gäller försättsamma som
återkallelse körkort. En tillståndshavare kan också meddelasav var-
ning. Eftersom både körkortstillstånd och körkort kan innehas sam-
tidigt oberoende varandra måste vid återkallelse körkortetav en av

tillståndet återkallas.även

Körkortstillståndets3.2 betydelse

Som framgår nedanstående tabell berörs cirka 200 000 blivandeav
körkortshavare bestämmelserna körkortstillstånd varje år. Kör-av om
kortstillstånd syftar till klarlägga sökanden uppfyller deatt om person-
liga och medicinska kraven ställs på körkortshavare. Omsom en
kraven uppfyllda och körkortstillståndär därför meddelas, skall
Vägverket inte länsstyrelsen underrätta sökanden detta. I deom- -
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bevisutfärdaVägverket ocksåskallskall avläggas,fall förarprov ett
tillståndet.om

körkortstillstånd 19941990Beslut om -

250000

200000 —

1:1150000--
Beviljade

100000‘— j

Avslagna50000 .

0 . .
1993 1994199219911990

Viigverket,TrafikregistretKälla:

körkort skalli samband medinte enbartKörkortstillstånd meddelas att
körkortstillstånd också i vissakrävsförsta gången,erhållas för utan

återkallelse. Ungefärefterkörkortfå tillbakafall för ettatt en
körkortstillstånd efterårvarje000 ansökningar1510 000 enavser-

drygtkörkortstillstånd avslås ikörkortsåterkallelse. ansökanEn om
körkortstillstånd medmeddeladefall. Antaletallaprocent aven

uppgickin läkarintyg,regelbundetbevakningsvillkor, attt.ex. ge
1,51994 till 5 610. Detoch under053under 1993 till 3 motsvarar

körkortstillstånd. Andelenmeddeladeallarespektive 2,9 procent av
mindre 0,2villkorshandlingkörkortstillstånd med änärmeddelade

och glasögonprövotid, lätt motorcykel ärVillkorprocent. som avser
sammanhang.medräknade i dettainte

överväganden och förslag3.3

förkörkortstillstånd innebärordningen medgällandeDen attatt man
körkortstillstånd igenomgå prövningmåstefå körkort först g - -

prövning förarprovet. Att kör-ytterligaregenomgåsyfte fåatt en -
sådant "förtill-innehåller bestämmelserkortsförfattningarna ettom

körkortet,oberoende självagällerstån för körkort, är syste-avsom
komplicerasockså bestämmelsernainnebärmatiskt tveksamt. Det att
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och blir svåra överblicka. Många bestämmelser i körkortsförfatt-att
ningarna dessutom krav för körkortstillstånd, detrotsavser att egent-
ligen krav för körkort. Från förenklingssynpunkt det därföräravser
angeläget finna ordning kan förfarandetatt ersätta med kör-en som
kortstillstånd.

Länsstyrelsens arbete med ansökan körkortstillstånd innefat-en om
granskning egenhändigt undertecknadtar hälsodeklarationen av en

och synintyg eller, ansökan högre behörigheter,ett läkar-om ettavser
intyg kontroll polisregistret. Prövningen sökandenssamt moten av
personliga och medicinska lämplighet nödvändigär i de allramen
flesta fall förhållandevis enkel Mycket sökande nekasnatur.av
körkortstillstånd. Mer ingripande villkor för körkortet föreskrivs också
sällan. Några avgörande praktiska skäl för behålla nuvarande 0rd-att
ning med körkortstillstånd således inte finnas. Vår bedömning ärsynes

institutet körkortstillstånd komplicerar underlättaratt änsnarare mer
det praktiska förfarandet vid erhållande körkort. Det fyller ocksåav

behov för demstörst lämplighet för körkort kan ifrågasättas,vars
vilka klar minoritetutgör körkortssökandena, och inte för deten av

antalet sökande inte har några problem medstora få körkort.attsom
En svårförståelig situation inträffar i dag körkortstill-närannan ett

stånd gäller parallellt med körkort. Om körkortet omhändertas ochett
både körkortet och körkortstillståndet därefter återkallas tills vidare,
beräknas giltighetstiden för återkallelsen körkortstillståndet inte påav

för körkortet. körkortetsätt För räknas giltighetstiden frånsamma som
delgivningen omhändertagandet körkortet. Giltighetstiden förav av
återkallelsen körkortstillståndet räknas däremot från delgivningenav

länsstyrelsens återkallelsebeslut. Trots återkallelsen bådeav att av
körkortet och körkortstillståndet har skett i beslut ochsamma av sam-

skäl, löper således âterkallelsetiden för tillståndet normalt förstma ut
flera veckor efter det körkortet på har blivit giltigt.att nytt

Vi attdenna bakgrund kravet på körkortstillståndmot böranser
slopas. Prövningen de personliga och medicinska förhållandena kanav
enligt vår mening i stället ske i samband förarprovetsmed teoridel -
kunskapsprovet. Ett positivt besked beträffande dessa förhållanden bör

förutsättning för få avlägga förarprovets praktiska delattvara en -
körprovet.

Vi föreslår positiv bedömning lämplighetenatt skall gälla såen av
länge de förhållanden låg till förgrund prövningen inte ändras.som
Skulle så ske innan körprovet avläggs måste en ny

börlämplighetsprövning Ett särskiltgöras. beslut lämplighetenom
endast fattas det finns hinder utfärda körkort ellermot attom om
villkor för körkortsinnehavet föreskrivs. Vid positivt utfallett av
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beskedfårsökandenförutsättaskanlämplighetsprövningen att om
körprov.tid förerhållerhandetta attgenom

kankörkortshavarelämplighethansdenFör att somtrorsom
förhands-begäramöjlighetfinnasbör attifrågasättaskomma enatt

belastad medför denaktuellt ärkankörkort. Detbesked somvaraom
trafiksäkerhetssyn-frånlidereller denbrottslighettidigare enavsom

positivtepilepsi. Ettellerdiabetessjukdom,betydelsefullpunkt t.ex.
medicinska för-ellerpersonligadeinnebäraförhandsbesked bör att

hin-förhandsbesked inte utgörbegäranföranlederhållanden omsom
ha någonsåledes sär-börförhandsbeskedethellerkörkort. Inteförder

kan lämnasförhandsbeskedpositivtOmgiltighetstid.skilt angiven ett
villkoretvillkor, börmedförenaskörkortsinnehavet angesendast om

förhandsbeskedet.i
förhands-ilämnasdetantingenkörkort ettbeskednegativtEtt om
med vadlikhetbör, ikörkortansökanmedsambandeller ibesked om

beslutgällabörDetsammaöverklagas. ettkunnai dag,gäller omsom
börförarprovetBedömningenför körkortet.villkorföreskriva avatt

påberoravslagsbeslutetfalldetFöröverklagas.kunnaintedäremot
förebestämmastiddenbörlämplighet ävenpersonligbristande vars

utfärdas.fårintekörkortutgång ett
körkortsgivningeninnebärordningenföreslagna att anpassasDen

körkorts-lämplighetvilkassökande,antaletövervägandetill det som
för dessaenklarebetydligtdetskulle göraDenifrågasätts.intehavare

mindreockså bliskulleKörkortsgivningenkörkort.erhålla resurs-att
lederförslagVårtsamhället.förkostsammindredärmedkrävande och

ifråga-kanlämplighetvilkasdemförförsämringnågontillhellerinte
fårsjälvsökanden avgöraförslagetinnebärfall omI dessa attsättas.

förhandsbesked eller inte.ansökanskallhan göra omen
frågor. Förorganisatoriska närvaran-vissaaktualiserarförslagVårt

länsstyrelsernakörkortstillståndansökningarde handläggs avom
kravetOmVägverket.förarprovenför ärmyndighetansvarigmedan

tillanslutningilämplighetsprövningmedkörkortstillstånd ersättspå en
hanteringen.praktiskaför denalternativtvåfinnskunskapsprovet,

länsstyrelsentillhandlingarnalämnasökandenAntingen kan som, om
förarprovsta-underrättarkörkort,utfärdafinnsintehinder mot att

förar-hoshandlingarnaockså lämnasellerske,kankörprovtionen att
alternativenbådaIlänsstyrelsen.tillvidarebefordranförprovstationen

bedöm-beroendekörkorterhållaförutsättningarsökandensblir att av
bordesynpunktenskildesdenFrånmyndigheter.olikatvåhosningen

skerförutsättningardessaprövningenönskvärt av endet att avvara
ordningsådanEnVägverket.då börvilkenmyndighet,enda vara

i kompetens-förändringgenomgripandeemellertid innebäraskulle en
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fördelningen mellan Vägverket och länsstyrelserna och kräva organisa-
toriska och administrativa överväganden inte ligger inomsom ramen
för vårt uppdrag. Vi vill därför endast peka önskvärdheten attav
denna fråga utreds i lämpligtnärmare sammanhang.
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övningskörning4

Inledning4.1

vid trafikskola,För övningskörning inte sker gymnasieskola,som
regelkomvux eller Försvarsmakten krävs körkortstillstånd. Isom

sådant fall skall beviset tillståndet medföras vid körningen. Syftetom
med bl.a. hindra bestämmelserna körkortdenna ordning är att att om
kringgås körningar hänförs till privat övningskörning utanattgenom
tidsbegränsning. har också till syfte kontrollera deDen att att som ger
sig i trafiken för första gången uppfyller de grundläggande kravut

fordon.ställs på förare körkortspliktigasom av
års ålderBeträffande den redan vid 16 vill övningsköra privatsom

med personbil gäller dessutom den har uppsikt övnings-överatt som
handledare stycketkörningen skall godkänd 73 § tredje ochsomvara

78 § godkännande handledare upphör gälla denKKF. Ett närattsom
årövningskör uppnått ålder 17 och 6 månader. Godkän-som en av

får inte meddelas förrän den skall övnings-nande handledaresom som
köra meddelats körkortstillstånd.har

Överväganden och förslag4.2

form körkortstillståndVärdet nuvarande lämplighetsprövning i avav
ifrågasättas.krav för privat övningskörning kan Kontrollensom av

sker naturligen och i första hand denden vill övningskörasom av som
övervakar övningskörningen. Denne torde inte beredd utsättaattvara
sig för skaderisk låta någon han bedömeratten genom som vara
olämplig fordonet. Om han dessutom tillhandahåller sittköra eget
fordon, vilket torde vanligt förekommande, han akt-är ävenvara

fordonet.sam om
körkortstillstånd slopas, såsom vi föreslår, uppkom-Om institutet

fråga samhälleliga kontrollen privat övningskörninghur den övermer
skall tillåta sådan körning helt okontrollerat kan inte rimligenske. Att
komma i fråga. Vi kontrollen bör inriktas på den haratt attanser som

föruppsikt övningskörningen lämplig detta. Det ocksåär äröver
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förare fordonet 81 § KKF.denna Denperson som anses vara av
den vill övningsköra privat bör därförprövning i dag sker av somsom

enligt vår mening slopas. stället bör prövning ske den harI somen av
föreslår därför privat övningskörning,uppsikt körningen. Viöver att

fåoberoende övningskörandes ålder, skall i fortsättningen skedenav
uppsikt körningen godkändendast den har över ärsom somom

handledare dehandledare. för godkännas börKraven att som vara som
handledaren skall ha fyllt år och sedangäller i dag. innebär 24Det att

för fordon det slag övningskörningenminst fem år har körkort av
avser.
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nuvarandeKörkortsingripande5 -

system

Inledning5.1

två former; återkallelse och varning.Körkortsingripande kan ske i
finns i 16 § KKLför återkallelseGrunderna

förfråga endast förutsättningarna åter-komma iVarning kan om
särskilda skäl för under-uppfyllda. skall föreliggakallelse Detär att

körkortshavaren varning 22 §.och i stället meddelalåta återkallelse
varje år uppgår till drygtkörkortsingripandeAntalet beslut om

50 000.

påkörkortsingripande och dess fördelningbeslutAntalet om
Åren halvåret.1993-1995 förstabeslut och olika grunder.olika

Medel/ár Andelgrund AntalTyp beslut resp.av
24.5%16§1 1a317 7327

908 363 1.2%16§ 2
063 425 1,4%16§ 3 1

52,3%16§ 4 39070 15628
1 1,9%409 56416§ s

1,3%1008 40316§ 6
3.1%2315 92616§ 7
3,9%2 947 1 17916§ 8

4 2 0,0%16§ 9
757 303 1.0%16§ 10

åter 74671 29868 100,0%Totaltantalslutliga "
39797 15919 53.3%återkallelsetillsvidareBeslutom
16205 40,7%Beslut ytterligareingripande 6482om
48264 19306 36,3%Beslut varningom

Totaltantal körkortsingripande 139140 55656beslutom
körkortsstistik 1993 första halvåret 1995. AntaletKälla: Vägverkets -

grund åberopats.âterkallelser beslut därslutliga änäven mer enavser

körkortsåterkallelse körkortetprimära konsekvensenDen är attav en
skall flesta fallVid återkallelse körkort i deinte gäller 15 §. av
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spärrtid bestämmas 21 Spärrtid den§. tid minst månad ochär en-
högst år under vilken frågai inte får inneha körkortet.tre personen-

Ett körkort kan återkallas interimistiskt återkallelse tillsäven
vidare i avvaktan på slutligt avgörande, det på sannolika skälett om
kan körkortet kommer återkallas slutligt 19 §. Giltighets-antas att att
tiden för interimistiskt beslut skall bestämmas till den tid kanett som

bli den slutliga spärrtiden.antas
Vid vissa i 23 § KKL angivna förutsättningar skallnärmare ett

körkort omhändertas polismyndighet eller åklagare.av

Återkallelse5.2 körkortav

Grunderna för återkallelse körkort enligt 16 § KKL, i sättstortav som
inte har förändrats sedan KKL:s tillkomst, kan indelas i återkallelse på
grund bristande personlig lämplighet 61 och återkallelse tillav -
följd medicinskade kraven inte uppfyllda 7. De övrigaärattav

Återkallelseåterkallelsegrunderna 8 10 formell påär natur.av-
grund bristande personlig lämplighet kan i sin delas in i tvåturav
kategorier; återkallelse med anledningen brott trafikreglernamotav

återkallelse till följd1 4 och körkortshavarens bristandeav person--
liga lämplighet, detta behöver ha manifesterats någotutan att genom
brott i trafiken 6.5 -

Om förhållanden i 6 föreligger1 skall spärrtid bestäm-som avses -
fallI dessa kan också varning komma i fråga.mas.

Länsstyrelsen i första instans det finns grund förprövar attom
återkalla körkort. Om återkallelse enligt 16 § 4övervägs 1 KKLett -

anledningen körkortshavaren har gjorts sig skyldigär till brottatt mot
regel TBL eller VTK. Utgångspunkten för prövningen kör-som av

kortsfrågan den skall grundas på självständig bedönmingär att en av
trafikbrottets betydelse trafiksäkerhetssynpunkt. Skuldfrågan ärur
dock inte föremål för prövning i körkortsärende, till förgrundett utan
frågan brott föreligger skall läggas lagakraftvunnen dom ellerom en

liknande avgörande godkänt strafföreläggande 18 § KKL.ett t.ex ett
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Spärrtid5.3

nuvarande spärrtider infördesDet med i samband med KKL.systemet
måsteTidigare gällde angiven minimitid ha förflutit innan kör-att en

kortstillstånd på kunde beviljas efter återkallelse. Vid prövningennytt
körkortstillståndet kunde emellertid denna tid bli längre den iänav

ansågsåterkallelsebeslutet angivna minimitiden. Denna ordning med-
föra olägenheter för den enskilde. Möjligheten förplanerastora att
framtiden minimitidenbegränsades och kunde tolkas bestämdsom en
återkallelsetid.

21 § det vid prövningen ansökanI KKL attanges om av en om
förhandsbesked finnseller körkortstillstånd hinder meddelamot att
körkortstillstånd på grund sökandens personliga förhållanden ellerav

körkort eller körkortstillstånd återkallas med stödett ettom av
16 § 6 skall spärrtid på lägst månad och högst år1 treen en-
bestämmas. Spärrtiden skall bestämmas till lägst år vidett grovt
rattfylleri eller vårdslöshet i trafik.grov

från vårdslöshet trafik rattfylleriBortsett i och saknasgrovtgrov
lagregler lång skall bestämmashur spärrtid körkortnär ettom som
återkallas. i lagen några omständigheterInte heller kananges som
tjäna till för lång eller kort spärrtiden bör vid respek-ledning hur vara

fårtive återkallelsesituation. Ledning i stället hämtas förarbetenaur
framgår1975/76 99 f där det spärrtiden skall be-prop :151 atts.

utifrån nyanserad avvägning. Vissa schabloner förstämmas spär-en
längd emellertid nödvändiga för olika slag återkallelse-är avrens

grunder i syfte förhindra oenhetlig praxis. När det gäller andraatt
trafikförseelser vårdslöshet i trafik och rattfylleri,än t.exgrov upp-
repade förseelser eller enstaka allvarliga sådana, i propositionenanges
spärrtider fyra tio månader. föraren under kort tid ådragitHarom -
sig flera kan tillämpas spärrtid år. Stort behovanmärkningar etten om

körkort kan föranleda spärrtiden ned kraftigt. Minimitidensättsattav
månad bör höra till undantagen. det gäller opålitlighet i nykter-Nären

hetshänseende bör spärrtiden normalt16 § 5 inte längre vadänvara
fordras för förarens skötsamhet skall kunna bedömas, vilket iattsom

normalfallen år. Vid allmän brottslighetofta bör innebära 16 § 6ett
med beaktandedet väsentligt spärrtiden vad godtag-är äratt somav-

bart från trafiksäkerhetssynpunkt så rehabiliteringssyn-attavpassas-
punkter tillgodoses. Normalt bör spärrtiden kunna bestämmas så att
den löper ungefär samtidigt med villkorlig frigivning. tvåI deut

‘Prop. 1975/762155 95s.
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föraren utslagsgivande för spärrtidensfallen helhetsbildenär avsenare
längd.

framgår hur vanligt förekommande olikanedanstående diagramAv
återkallelse körkort.spärrtider vid beslutär avom

halvåret993-första 1995Spårrtldernasfördelning1

60%
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50$
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--Ar1ss4:oss ----X Ar1995-

I

01:
min mån mAn mintmln man 13-18 19-35 as2-6 7-12

Splmidslntuvall
körkortsstatistik 1993 första halvåret 1995Källa: Vägverkets -

Ãterkallelse tills vidare körkort5.4 av

kommer åter-sannolika skäl kan körkortOm det attantas att ett
grunder i 16 § 7 KKL,kallas slutligt på någon de 1av som avses -

återkallas tills vidare i avvaktan på slutligtenligt 19 §skall körkortet
beslutet grundas på misstanke brottslig gärning,avgörande. Om om

gäller förgiltighetstid begränsas enligt vadskall beslutets spärr-som
tid.

återkallas tills vidare på grund misstankekörkort kan inteEtt av
för vilket ansvarsfrågan endast itrafikbrott utomlands prövasom

grund sådant brott krävs detutlandet. återkallelseFör ett attav
likvärdigt avgörande den utländska dom-finns dom eller annat aven
RÅ 1986 ref. 119.stolen eller myndigheten

körkortbestämmelser återkallelse tills vidareNuvarande avom
1979/802178 189 192, 203.infördes 1981 Prop. s. —

000 beslutåren har årligen meddelats knappt 16Under de senaste
körkort.återkallelse tills vidare avom



Körkortsingripande nuvarande 791996:114SOU system-

Varning5.5

återkallas skall körkortshavarenI stället för körkortet enligt 22 §att
första stycket KKL meddelas varning i de fall isom avses

varning särskilda skäl kan16 §2 6 KKL, avom anses vara en-
tillräcklig åtgärd. gäller enligtDetsamma andra stycket om
körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri och alkohol-
koncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i
hans blod eller milligram liter i hans0,25 utandningsluft.per

19802.stycket fick sin huvudsakliga utformningFörsta Denna typ
varning, endast kan meddelas det finns förgrund åter-attav som om

kalla vid tillkomstenkörkort, KKL kompletterad medett var av en
s.k. självständig varning. Den självständiga varningen, i och medsom
lagstiftningen 1980 ändrades till kallas erinran, kunde endast med-att
delas skäl för återkallelse fanns.inte Erinran skulle meddelasom
körkortshavaren förekommitdet sådana omständigheter detnär att
fanns anledning erinrasärskild honom de krav ställs påatt om som

trafiksäkerhetssynpunkt.honom från Erinran slopades under 1986. Det
motiverades 1985/86:1l5prop. 14 bl.a. med den upplysningatts.
till körkortshavaren sker i samband med registerblad skickasattsom
till körkortshavaren vid överträdelse innebär erinran,sortsen en

formellvarför erinran inte framstod lika angelägen nären som som
institutet tillkom.

Möjligheten meddela varning vid rattfylleri ändrades till deatt
aktuella alkoholkoncentrationerna i och med sänkningen straffbar-av
hetsgränsen och gäller sedan den juli 1990.1

särskilda skäl skall föreliggaDe kan hänförliga tillsom vara om-
ständigheterna vid förseelse eller till körkortshavarens personligaen
förhållanden. omständigheter hänförliga till förseelsen dels för-rör
seelsens dels den konkreta trafikfaran. Det skall således görasart en
avvägning mellan förseelsens svårhetsgrad från trafiksäkerhetssyn-
punkt de trafikförhällandenoch rådde platsen. Körkorts-som
havarens förhållanden angårpersonliga främst hans tidigare skötsam-
het i trafiken med beaktande hur länge han har innehaft körkort.av
Körkortshavarens behov körkort kan också ha betydelse.av

De bör enligt förarbetsuttalanden prop. 1975/762155 106 for-s.
dras starka skäl för under loppet år meddelaatt ettav par en person
två på varandra följande varningar. Vid trañkförseelser efternya
meddelad varning måste enligt propositionen omständigheterna ofta

ZSFS 1980:977
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ha visat i så hög grad bristande viljasådana föraren fåratt ansesvara
trañkbestämmelserna återkallelse körkortet börsig efterrätta attatt av

RÅ 2:104.ske. Se också 1983
första halvåret 1995 har årligenUnder de åren 1993senaste -

%000 beslut varning. Det drygt 35meddelats knappt 20 utgör avom
körkortsingripande skett med anledningbeslutalla slutliga som avom

första halvåret 1995 har varningens andel ökat16 § 6 KKL. Under1 -
%.till knappt hälften 49

förkriterierna5.6 Närmare om

körkortsåterkallelse

vanligt förekommandenedanstående diagram framgår hur respek-Av
vid återkallelse körkort.tive återkallelsegrund är av

återkallelse åren halvåretslutlig genomsnittligtunder 1993-1995förstaAntaletbeslutom påfördeladeolikagrunder
60$

52.3%
50$

20%

10$

Dä"
1551 1$§2 1653 1854 16§5 1656 1657 18$ I6§9 16510

Auvkdldugmnd

Källa: Vägverkets körkortsstatistik 1993 första halvåret 1995-
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vårdslöshet i trafikRattfylleri och5.6.1 grov -
16 § KKL1

körkorthänvisning till lagrum i TBL,medI 16 § 1 KKL att ettanges,
vårdslöshet i trafikskyldig tillnågon sigåterkallasskall gör grovom

rattfylleri.eller till
andratrafik skall enligt 1 §vårdslöshet iförTill styc-ansvar grov

fordon ellerförande motordrivetviddenket TBL dömas avsom
visar uppenbaroaktsamhet ellerskyldig tillsigspårvagn gör grov

liv eller egendom.andra människorslikgiltighet för
den förenligt § TBL dömasrattfylleri skall 4förTill somansvar

alkohol-efter ha förtärtspårvagnfordon ellermotordrivet attett en
under elleralkoholkoncentrationenmängdi sådanhaltiga drycker att

milli-i hans blod eller 0,10,2 promilleuppgår till minstefter färden
också dömasutandningsluft. rattfylleri skallFöri hansliterpergram

alkoholhal-så påverkadsådana fordonförandeden vid är avavsom
han intemedel, det kannågotdrycker ellertiga attantasannat att

rattfylleri.s.k. klinisktföra fordonetbetryggande kansättett
skall§ TBLrattfylleriet 4Vid bedömandet är grovt aav om

beaktassärskilt om
uppgått till minstalkoholkoncentrationhaftföraren har somen

liter i hans0,50 milligramhans blod eller1,0 promille i per
utandningsluft,

någotalkohol ellerpåverkadhar varitföraren avsevärt avannars
medel, ellerannat

påtaglig fara förinneburitfordonet harframförandet enav
trafiksäkerheten.

Återkallelse trafikvårdslöshet iobligatorisk vidkörkort är grovav
uppgått till minstalkoholkoncentrationenrattfylleri,och vid om

Återkallelse underlåtasfall endastkan i dessai blodet.0,5 promille
fara förkan skesynnerliga skäl och detföreliggerdet utanom

undantagsfall.alltså iandra stycket KKL,trafiksäkerheten 24 § rena
första hand föri dessa fall iandra stycket tillämpasVentilen i 24 § att

underlåtalagstadgade, inte förspärrtid denkortarebestämma än atten
rattfyllerivarit fallet vidSå haråterkallelse körkortet. grovtav

alkoholkoncentration promille i1,5rattfylleri medtidigare över
RÅ 84 Ab 166,bil iomparkeratblodet när ett garageenen person

RÅ 1991sträcka på sjöis,terrängskoter kortarekörningvid enav
förflutit sedan brottet begickslång tid harosedvanligtref. 22 och när

ÅterkallelseRÅRÅ dock underlåtitsharoch 84 2:35. när88 ref. 78
79 14.på RK 2:femmoped framförts gräsmattameter encaen
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Vid rattfylleri med alkoholkoncentrationer inte uppgår tillsom
0,5 promille i blodet 0,25 mg/l i utandningsluften kan varning i
stället meddelas körkortshavaren, det föreligger särskilda skäl förom

RÅvarning tillräcklig åtgärd. RegR:s praxisatt 1991anse vara en
ref. 13 I IV torde utvisa körkortet regelmässigt bör återkallasatt om-
alkoholkoncentrationen överstigit 0,31 promille i blodet. Understiger
alkoholkoncentrationen denna nivå det inte heltär klart vilken åtgärd

skall väljas. I flertalet fall meddelas föraren varning inga för-som om
svårande omständigheter föreligger, såsom anmärkningar kör-mot
ningen, tidigare trafikförseelser/körkortsåtgärder eller körkortetom
innehafts under endast kort tid.

Spärrtiden vid rattfylleri och vårdslöshet skall bestäm-grovt grov
till lägst år 21 § KKL. Vid rattfylleri med lägre alkoholkon-ettmas

centrationer 0,3 promille i blodetöver återkallas körkortetstrax- —
normalt två månader. Spärrtidens längd ökar därefter successivt itre-
förhållande till alkoholkoncentrationen hos föraren. Alkoholhalter

under för brott föranledergränsen normaltstrax spärrtid pågrovt en
år. Vid alkoholkoncentrationer hos föraren betydligtett överstigersom

vad gäller för brott bestäms längre spärrtider år.grovt än Detsom ett
avgörande vid bestämmande spärrtidens längd såledesmomentet ärav

regel alkoholkoncentrationen hos föraren. Körkortshavarenssom
rehabilitering kan emellertid medföra kortare spärrtid än annars
RÅ 1987 ref. 90.

Avvikelser från denna schabloniserade bestämning spärrtidensav
längd sker inte i någon omfattning. Detstörre sällanär omstän-mer
digheterna i det enskilda fallet skiljer sig från normalfallet på så-ett
dant frånsätt schablonen motiverad.äratt ett avsteg

Av Vägverkets körkortsstatistik framgår under deatt senaste tre
åren 1993 första halvåret 1995 har 7 300 körkort återkallats medca-
stöd enbart 16 § KKL.1 Det knappt 25 % alla slut-motsvararav av
liga återkallelser. I drygt 50 % besluten bestämdes spärrtid påav en
sju tolv månader. Medianen för spärrtiden för första halvåret 1995 är-
tolv månader, vilken bestämdes i %32 fallen.av

5.6.2 Smitning 16 § 2 KKL—

likhetI med vad gäller enligt 16 § l KKL beskrivs inte brottet isom
punkten 2 hänvisning direkt till vilketgörs brottutan enligt TBLen

skall medföra återkallelse körkort. I denna punktettsom av anges
dock återkallelse körkortet inte skall ske,att överträdelsen kanav om

ringa.anses som
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skuld haftmed ellervägtrafikant,skall§ TBLEnligt 5 utansomen
hanför smitning,dömastrafikolycka,uppkomstendel i omav en

i månundandrar sigolycksplatsenfrånsigavlägsna att avattgenom
föran-olyckan skäligen börvartillåtgärder,till deförmåga medverka

elleroch hemvistsighan undandrareller attleda, att uppge namnom
möjlighetandra styckethändelsen. Iupplysningarlämna enangesom

gällersmitningStraffbestämmelsernabrott.fördöma grovtatt om
förpåplatsden vägoch änför spårvagndenäven som annansom

motordrivet fordon.
vägtrafikant vidåliggervadbestämmelserNärmare enensomom

VTK.finns i 14 §trafikolycka
Även trafikolyckaringa.sällansmitning typEn av enensomanses

och intemed parkeringsambandförekommande ivanligtär somsom
fordoneninblandadepå de utgöromfattande skadortill någralett

RÅ 1990 ref. 76.2:22 och83körkortetåterkallelseförgrund av
smitning, eftersomvidåterkallaskörkortetsåledesNormalfallet är att

svåra brottMindrevarning.för meddelaskälsärskildadet krävs att
demånader,eller grövrespärrtid påföranledakan ett enparenen

månader.spärrtid omkring sex
1993 förstaårenför dekörkortsstatistikVägverketsAv senaste -

stödmed360 körkortåterkallasvarje årframgår1995halvåret att ca
slutliga% alladrygt 12 KKL. Detenbart 16 § motsvarar avav

spärrtid inom inter-fall bestämdesi allaSååterkallelser. gott ensom
månader,tvâför spärrtidenMedianen ärmånader.vallet två sex-

% fallen.60bestämdes ivilken än avmer

§ 3 KKL16förseelserUpprepade5.6.3 -

överträdelserallvarligapå mindreförsta handipunkt tillämpasDenna
omprövningtillskall ledaför deupprepningförutsätter att avensom

punkteninteutesluter dock ävenOrdalydelsenkörkortsinnehavet. att
hastighetsöverträdelser.upprepadepåtillämpas t.ex. grova

Punktenuttryckligt.intefrågadetförseelserVilka är angesom
trafikregler,vanligaförseelservidinte bara utantillämpas motavses

medförakanregistreringsförseelserochförsäkrings-skatte-även
Upprepade931975/762155körkortet prop.återkallelse s.av

RÅ ref. 13.1989återkallelsegrund förutgjortbilbältesförseelser har
vidarbetstiderbestämmelsernabrottgällerDetsamma mot om

RÅ ref. 46.1994vägtransport
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Som regel krävs minst överträdelser för det skall frågatre att vara
upprepade förseelser. skallDe också ha skett inom begränsadom en

tid, huvudregel inom tvåårsperiod.som en
En särskild fråga vilken betydelse tidigareär körkortsåtgärd haren

beträffande nytillkommen överträdelse, körkortshavaret.ex. atten en
har meddelats varning för hastighetsöverträdelser och däreftertre gör
sig skyldig till ytterligare Innebär den överträdelsen detatten. senare

fråga upprepade förseelserär eller innebär körkortsåtgärdenom att
förseelserna skall börja räknas nytt RegR har bedömt sådanen
enstaka mindre hastighetsöverträdelse upprepad förseelse ochsom en
således beaktat de förseelser föranlettäven den tidigare körkorts-som

RÅåtgärden 1985 2:59. Detsamma gäller tidigare förseelseom
RÅföranlett återkallelse körkortet 1994 ref. 70.av

Varning meddelas relativt ofta första åtgärd med anledningsom en
upprepade förseelser. Vid återkallelse bestäms spärrtiden vanligastav

till två eller månader.tre
Enligt körkortsstatistik för de åren 1993 första halvåretsenaste -

1995 återkallas varje år drygt 400 körkort med stöd enbartav
16 § 3 KKL. Det drygt %1 alla slutligautgör återkallelser.av
Medianen för spärrtiden två månader första halvåretär 1995, vilken
bestämdes %i46 fallen.av

från5.6.4 Brott trafiksäkerhetssynpunktmot en

väsentlig 16regel § 4 KKL-

I punkten exempel överträdelser frånnämns trafiksäkerhetssyn-av
punkt väsentliga regler, nämligen hastighetsöverträdelser, rödljuskör-
ning, stoppliktsförseelse och omkörning vid övergångsställe.

Tre rekvisit skall uppfyllda för bestämmelsen skallattvara vara
Överträdelsentillämplig. skall ha skett vid förande motordrivetav

fordon eller spårvagn, den överträdda regeln skall väsentlig frånvara
trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen skall inte ringa.anses som

Vilka regler väsentliga från trañksäkerhetssynpunktär kan intesom
exakt. Att det handlar grundregler måste iakttas föranges attom som

trafiksäkerheten skall kunna upprätthållas framgår förarbetsuttalan-av
den prop. 1975/762155 92. I kammarrättsavgörandeetts.
RK 1978 2:24 har åsidosättande körkortsvillkor glasögonettav om

RÅinte brottutgöra väsentlig regel. RegR har i 1983ansett mot en
Ab 43 förgrund återkallelse enligt 16 § 4 KKL förelågansett att -
alltså brott någon från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regelmot —
då körkortshavaren framfört personbil med alltför slitna däck ochen
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underlåtenhettill följdbilen hade inträttkörförbud för attatttrots av
brottkontrollbesiktning. Däremot harföreläggandefölja motom ny

frånbrotts.k. svarttaxiKKL utgöraförsta stycket5 § motansetts en
RÅ falletref. 32. Iregel 1991trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig

trafiksäkerhets-frånväsentligregel fåruttalar RegR att anses varaen
för trafiksäker-något viktigtskyddarden ärsynpunkt så snart som

heten.
överträdelserförutom vid denormalt,Bestämmelsen tillämpas som

trafik,fall vårdslöshet iolikapunkten, vidisärskilt nämns om-av
till framförvarandeotillräckligt avståndtrafik,mötandekörning trots

utrustning,brister i fordonsallvarligakörning,olovligfordon, t.ex
felaktigt anbringad last.färd medochfärdbromsfärd utan

uttalades iinföranderingarekvisitetssamband medI prop.
trafiksäkerhetssyn-överträdelser frånviddet1979/80: 178 65 att avs.

underlåtavisstfinnasregler börpunkt väsentliga utrymme attett en
fallen och detde lindrigastekörkortsinnehavet vidomprövning attav

Därigenomringarekvisit.läggas tillbördärför i författningstexten ett
hänsyn tillmöjlighet visskörkortsmyndigheten "ges störreskall att ta

Är någonsådanaomständigheternafall.enskilttrafikfaran i varje att
bör brottetha förelegatkanenskilda fallet intetrafikfara deti anses

specialmotivering-enligt 16 § 4 KKL. Iåterkallelseföranledainte en
utifrån helhets-skall"körkortsfrågan79 tillades avgörass. att enen
trafiksäkerhetssyn-svårighetsgrad frånöverträdelsensbedömning av

får beaktas.konkreta fallettrafikfaran i detbetyderpunkt. Det att
har förelegatfaktisk fara intepå någonomständigheternaTyder att

reaktiontill så hårdledaöverträdelsen intebör genast som enen
Även tillfälligtpåöverträdelse beroråterkallelse.-- ettsomen-- --

överträdel-flagrantabedömas ringa. Merkunnaförbiseende bör som
allvarligt".bedömasmåste däremotrisktagandenoch medvetnaser

beträffande gränsdragning-uttalanden,dessaförtydligandeSom ett av
alls, anför-ingen åtgärdvarning respektiveochmellan återkallelseen

grundläggandedet gäller brott205,propositionendes i s. när mot
åter-skall föranledavidareintesådant brottregler, att utanett en

trafikfara harpå någon intetyderomständigheternakallelse, attom
trafiknågonha förvissat sigkanförelegat. Föraren att annanomex.

kunde medföraskäl inteöverträdelsenellerförekominte annatatt av
trafikfara.någon

RÅ 2:16 och II,ringa i 84 Ibedömtsöverträdelse harEn som
RÅRÅ uttalat, då dethar därvidref. 43. RegRoch 199185 2:28

skiljelinjeöverträdelse, enområdet för ringagäller avgränsa attatt
överträdelser berorsådanamellan å sidangåkan som avenaanses

överträdelserflagrantaandra sidanförbiseende och åtillfälliga mera
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och medvetna risktaganden. Vid fastställande denna gränslinje skallav
i det enskilda fallet hänsyn till andra omständigheteräven äntas
sådana knyter till själva händelsen". Betydelse skall därvidsom an
tillmätas vad körkortshavarens vanliga beteende i trafiken.vetman om

fallenI från 1984 hade föraren kört på från fastighet ochvägut
kolliderat med cyklist respektive mopedförare. Båda förarnaen en
dömdes för vårdslöshet i trafik. RegR ansåg trafikbrotten kundeatt
hänföras till tillfälligt förbiseende. falletI från 1985 hade förarenett
upptäckt föremål ramlat under bromspedalen. hanNäratt ett ner
skulle föremålet körde han på parkerad bil. Hastigheten vidta en var
tillfället 30 35 km/tim. referatfallet frånI 1991 hade körkortshavaren-
vid kört på cyklist färdadesvänstersväng på separaten som en
cykelbana i färdriktning. Bilföraren kände inte till den separatasamma
cykelbanan, han tittade inte särskilt efter cyklister innan svängenutan
hade han endast förvissat sig det inte fanns fotgängare iattom
korsningen. Bilens hastighet hade varit så låg den omedelbart vidatt

RÅkollisionen hade kunnat I 1991 ref. 20 ansågs däremotstannas.
Överträdelsen inte ringa. Fallet avsåg påbörjad omkörning därsom en
föraren hängt på" frarnförvarande fordon. Omkörningsförsöketett
orsakade kollision och föraren dömdes för vårdslöshet i trafiken

påbörja omkörning först ha förvissat sigatt utan att attgenom en om
omkörningen kunde fara.ske RegR uttalade med trafikfarligautan att
omkörningar torde i första hand fullbordade omkörningaravses men

omkörning kan innebära fara redan den påbörjas,när närt.exen
föraren inte bedömning omkörningsmöjligheterna.gör Etten egen av
sådant körsätt kan visserligen normalt förareaktsam någon gången

sig skyldig till innebär likväl oftagöra icke oväsentligtettmen
Överträdelsenrisktagande. kunde denna bakgrund intemot anses som

RÅringa. I 1985 2:3 bedömdes ovarsamhet i trafik berott påen som
föraren haft träskor på fötterna inte ringa överträdelse.att som en
Även ringarekvisitet gäller för alla överträdelser punktom som

4 tillämplig på, förår de i punktenär uppräknadeutrymmet att anse
överträdelserna stoppliktsförseelser ringa mycket be-o.s.v som- -

med hänsyn till deras typfarlighet.gränsat I 1975/762155 92prop. s.
uttalas sådana överträdelser trafikfaran i det enskildaatt oavsett-
fallet visar påtaglig brist i förarens insikter och förståelse fören om-
vad trafiksäkerheten kräver. RegR har i samband med stopplikts-en

RÅförseelse 1994 ref. 9 anfört "med hänsyn till förseelsensatt
typfarlighet och till den skett under tid då normalt viss trafik fåratt en

förekomma på platsen kan Överträdelsen inte ringa.antas anses som
Detta det god sikt och goda vägförhållanden i lugnttrots att ettvar
område med ringa trafik föraren hade försäkrat sig detattsamt attom
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anmärk-innehaft körkortnärhetenfordon inågot utaninte fanns samt
tid.långning under

ringabegreppethastighetsöverträdelser harenstakadet gällerNär en
hastighetsöver-påstorlekenHärvid harinnebörd.tydligarenågot

RÅ ansågs2401990betydelse. I ettnaturligen notträdelsen storen
fordonskom-vid färd medkm/timhastighetsöverskridande med 15 en

ringakm/tim,30 över-fortarefår förasinte änbination, som ensom
km/timmed 24hastighetsöverträdelseansågsträdelse. Däremot en

enskildai detomständighetersamtligabeaktandemed70-väg aven
RÅ uttalade i detref. 66. RegR1990ringafallet inte senaresom

hastighetsövertrådelse ärhuruvida"vid bedömningen attfallet att en
vilken måntill ihand hänsynförstaiskall givetvisringa tassomanse

.Är betydande böröverskridandetöverskridits.hastighettillåtnahögsta
omständig-ringa,betraktas ävennormalt inteöverträdelsen omsom

Ä obetydligtsidanandraförmildrande. ärsigövrigt ettheterna i ter
ringaregelhastighet över-tillåtnaöverskridande högsta ensomav

vid sidanomständigheternamåstedessaMellan gränserträdelse. av
dessavarvidin, omstän-hastighetsövertrådelsen vägasspecifikaden

hastighetsöverskridan-mindre vikt juallt störretillmätasdigheter bör
på plat-trafiksituationenenligt RegRaktuella falletdet detär. I var

tillnärhetenbl.a.kompliceradesdengod,allmänt ensett avmensen
avtagsväg.

föreliggerringaintehastighetsöverträdelserVid anses somsom
försvarandeOm ingakörkort.återkallaförsåledes grund ett om-att

beträf-anmärkningartidigarenågrahellerintefinns ochständigheter
förskäl finnassärskildanormalfalletikörkortsinnehavet,fande anses
RÅRÅRÅ ref.1988III,ref. 70 I1987varningmeddelaatt -

RÅ och II.ref. 22 I1989ref. 109,1988
återkallelsedäremothastighetsöverträdelser ärenstakaVid grövre

juli 1993och med den 1frånDärvid gällernormala.detkörkortetav
obligatoriskåterkallelsegälldetill dessregler. Framvissa att varnya

fort 30-vägförkm/timhastighetsöverträdelser 20avsevärdavid
Enligthastighet.med högrefort påförkm/tim väg30eller änmer

särskildaföreliggerdetmeddelasvarningskallgällande regler omnu
tillförarbetenaåtgärd. Itillräckligvarningförskäl att vara enanse

lagänd-medavsiktenuttalas189 41992/93:prop.lagändringen atts.
fastlagdapraxisden iändringnågonståndfå tillinteringen är att av

falleller i vissakm/tim,30körtden änhuvudprincipen att mersom
sådantgällande regler sättåsidosatt attför fort harkm/tim, ett20

ställetiändringenmed ärAvsikteni fråga.skall kommaåterkallelse
omständigheter-beaktarverkligendomstolarnaviktenbetona attatt av

körkortsin-målhandläggaskalldefallenenskildai de när omna
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gripande vid hastighetsöverträdelse. I propositionen uttalas vidare att
"även hastighetsöverskridanden med mindre 30 km/timän begåssom
inom tåtbebyggda områden med begränsad sikt, utanför skolor m.m.
kan betecknas så återkallelse körkortet bör ske.attsom grova en av
Ä andra sidan bör det inte alltid betraktas hastighetsöver-som en grov
trädelse med nödvändighet skall medföra körkortsåterkallelsesom om

kör 30 km/tim för fortän på därmotorvägen person mer en
110 km/tim högsta tillåtna hastighetär siktennär god ochär
trafikintensiteten mycket låg

Efter lagändringen har frågan återkallelse skall ske ellerom var-
ning särskilda skäl skall meddelas vid enstaka hastighetsöverträ-av en

RÅdelse i fallprövats RegR 1994 ref. 41, I-III. detI förstatre av
fallet meddelades varning vid hastighetsöverträdelse med 20 km/timen

Ävenpå där hastighetsbegränsningenväg 30 km/tim. i deten var
andra fallet meddelades varning. Det rördes sig där hastighets-om en
överträdelse med 32 km/tim på 90-väg. bäggel fallen trafikför-en var
hållandena och förarna hade behov körkort istortgynnsamma av
arbetet. I det tredje fallet hastighetsöverträdelse med 37 km/timen-
på 90-väg återkallades däremot körkortet och spärrtiden bestäm-en -
des med hänsyn till körkortshavarens behov körkort i sitt arbete tillav

månad. anfördeRegR i fallen att "som allmän princip bör gällaen att
ju hastighetsöverskridandestörre desto starkare måste de särskilda
skäl föreliggaskall för varning skall kunna meddelas". Iattvara som
det sistnämnda fallet förseelsen så allvarlig allmäntattvar gynnsamma
trafikförhållanden och behov körkort i arbetet inte till-stort av var
räckliga skäl för meddela varning.att

Den spärrtid bestäms vid tillämpningen denna punkt varie-som av
i utsträckning. En enstaka hastighetsöverträdelse, stopplikts-storrar

förseelse eller rödljuskörning, fall där således typfarligheten är av
avgörande betydelse, leder normalt till spärrtid å två må-en om en
nader, beroende pâ behovet körkort i arbetet. Vid allvarliga ellerav
upprepade överträdelser kan spärrtider månaderöver komma isex
fråga.

Av Vägverkets körkortsstatistik för de åren 1993 förstasenaste -
halvåret 1995 framgår 15 600 körkort återkallas med stödatt ca av
enbart 16 § 4 KKL varje år. Det hälftenutgör 52 %än allamer av
slutliga återkallelser. Medianen för spärrtiden två månader förstaär
halvåret 1995, vilken bestämdes i 40 % fallen.av
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Opålitlighet nykterhetshänseendei5.6.5 -
§16 5 KKL

missbruknykterhetshänseende föreligga inte bara vidkanOpålitlighet i
berusningsmedel,missbruk andravidalkohol även t.ex.utan avav

narkotika.läkemedel ochvissa
utifrån helhetsbedöm-skallenligt punkten 5Prövningen göras en

sådan be-omständigheterna vidVisarning körkortshavaren. enav
skallopålitlig i nykterhetshänseendekörkortshavarendömning äratt

Enligt förarbetsuttalanden prop.körkort.betros medhan inte
olämplighetstarka indikationer påföreligger1975/762155 77 oms.

berusning inom loppetgrundingripandenupprepade görs ettavav
sådana fall endastkörkortsinnehav kan ifortsattår. Ett accepteraspar

undantagsvis.
utifrån helhetsbedömning krävsskallEftersom prövningen göras en

nykterhetsför-körkortshavarensbelyserutredning somen noggrann
bedömasför denne skall kunnalivsföringhållanden och hans att vara

RÅ 1983 2:10 hadenykterhetshänseende. Iopålitlig i en person om-
uttaladetillfällen inom kort tid. RegRberusad vid tvåhändertagits att

endastanledning ingripandenagjorts medutredningden gavavsom
fallet och körkortshavaren. Denupplysningar iknapphändiga om

brister i nykterhetshänseenderisken för vidarefråganbelyste föga om
inom månad i ochTvå ingripandensida.från körkortshavarens varen

utredning före-kunde dock denDetför sig amnärkningsvärt. som
opålitlig i nykter-körkortshavarenstyrktbringats inte att varanses

RÅ ref. därbedömning gjordes i 1992 1hetshänseende. Samma en
fyracannabishartsför innehavtvå gånger dömts treavperson - -

medgett han vid enstakatillfälle 1990ochtillfällen 1987 attsamtett —
visserligen borde varjeuttalademarijuana. RegRtillfällen brukat att

missbruknarkotika i principbrukicke medicinskt menanses somav
missbrukinte körkortshavarensframgick emellertidutredningen attav

eller han kunde ha skapatomfattningtagit avsevärd att ansesen mer
narkotiska medel.beroendesig ett av

risken för vidareför bedömningenskall grundUtredningen avge
RÅnykterhetshänseende. 1985 2:37 hade kör-Imisskötsamhet i en

grund opålitlighet i nykterhets-varningkortshavare meddelats av
undergenomgick han behandlinghalvårhänseende. Ett senare en

efter avslutad behandling hade hanNågra månadercirka åtta månader.
opålitlig nykterhetshänseende.han iåterfall. Fråga uppkomett varom

från alkohol under år.avhållit sigavgörande hade hanVid RegR:s ett
fåttomständigheten körkortshavarenförhållande och denDetta att en
kundegjorde han enligt RegR inte längresituationförbättrad social att
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RÅopålitlig i nykterhetshänseende. I 1985 2:41 hadeanses vara en
körkortshavare gjort sig skyldig till rattonykterhet vid tillfällentre
under loppet fyra månader. När det gällde grund för återkallel-av om

körkortet förelåg enligt punkten uttalade5 RegR föräven attse av
sådan âterkallelsegrund krävs utredningen vid handen riskatt attger
finns för vidare brister i nykterheten hos körkortshavaren. Enligt
körkortshavarens fannsövervakare inte några tecken överkonsum-
tion eller begynnande missbruk. Utredningen visade således enligt
RegR inte körkortshavaren opålitlig i nykterhetshänseende. Iatt var
RÅ 1986 ref. 113 hade omhändertagits på grund berus-en person av
ning vid tillfällen under loppet år och fyra månader. RegRtre ettav
anförde dessa händelser talade för opålitlighet yttrandeatt tre ettmen
från socialnämnden innehöll inget skulle det,attom personen vara

utredningen i målet vid handen han, frånbortsettutan snarast attgav
omhändertagandena, skött sig mycket bra, bl.a. hade han fått goda
betyg vid militärtjänstgöringen. fannRegR på grund det anförda attav

god för körkortshavaren i nykterhetshänse-syntes attprognosen vara
ende skulle sköta sig väl i framtiden. Körkortet återkallades därför
inte.

Beträffande de spärrtider normalt kommer i fråga vid tillämp-som
ningen punkten 5 hänvisas till avsnittet spärrtid Av Väg-av om ovan.
verkets körkortsstatistik för första1993 halvåret 1995 framgår att-

560 återkallaskörkort årligen enbart med anledning opålitlighetca av
i nykterhetshänseende. Det knappt %2 alla slutligamotsvarar av
återkallelser. Medianen för spärrtiden nio månader första halvåretär
1995. % fallenI 25 bestämdes spärrtid tolv månader.av en
Spärrtiden bestämdes till åtta tio månader %i 45 fallen.av-

5.6.6 16 §Allmän brottslighet 6 KKL-

Punkten innehåller två alternativa led. förstaDet ledet kräver detatt
antagande hur någon begåttgörs brottslig gärning kanett om som en

komma uppträda i trafiken. Det andra ledet körkortshavarensatt avser
personliga förhållanden i övrigt skall medföra han inteattsom anses
lämplig förare körkortspliktigt fordon.som av

Det inte brottet sådant skall föranledaär körkortsinne-attsom som
hav I stället bör helhetsbildenvägras. i fråga utgöraav personen
grunden för bedömningen hur han kan komma trafi-uppträda iattav
ken. Till ledning för tillämpningen punkten uttalas iav prop.
1975/761155 72 bl.a. följande. "Vid kvalificerad brottslighets. -

bedrivits yrkesmässigt eller har varit särskilttex.som som grov,
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regelkörkort ibär innehav vägras.hänsynslöslångvarig eller av-
återfallfråga idetofta kunnatorde när ärDetsamma sägas meraom

Även ochbrottslighetallmänkombinationenbrottslighet.allvarlig av
sammanhang, eftersomdettauppmärksammas ibärtrafikbrottslighet

riskmomentvederbörande innebärförbeläggkanden utgöra ettattett
trafiken.i

Är förutsättningarnabedömsdetta slag ochintebrottsligheten av
för återfallriskenbör betydavilket bl.a.anpassning goda,för attsom

enligtkörkort däremot,innehavmindre, börbrottsligheti är propo-av
för körkorts-Förutsättningari fråga.kunna kommasitionsuttalandena,

vill-har dömts tillfinnas i frågaoftainnehav torde personer somom
börfängelsestraff. Stor vikteller kortareskyddstillsynkorlig dom,

hanshur bildenförhållanden ochpersonligaförarensfästas vid av
sig.framtid ter

proposi-enligtfråga bördetgäller vilka brottdet ärNär om man,
vilka under-på brott föruppmärksamheteninriktadragtionen, i stora

frågabl.a.enligt 83 § KKF. Detföreligger ärrättelseskyldighet om
olovligtnarkotikastrafflagen,brotttrafikbrottslagen,brott motmot

frihet ochhälsa, brottliv ochmotorfordon, brotttillgrepp motmotav
brottallmänfarliga brott ochtillgreppsbrott,vissafrid, sexualbrott,

verksamhet.allmänmot
vidskallkörkortshavarenhelhetsbedömning görasEftersom aven

enskildaomständigheterna i detoftakörkortsfråganprövningen ärav
anledningpåföljd medValetbetydelse.avgörandefallet avavav

vid brotten.omständigheternaliksomockså betydelse,harbrottet stor
RÅ båtförare varitkörkortåterkalldes1982 2:73 närI ettt.ex. en

promilleminst 2,49alkoholkoncentration i blodetberusadhöggradigt
ochbåde till landsmänniskormed fara förfartfört sin båt i högoch

båtförare förtförkörkortetåterkallades intesjöss. Däremot ensomen
tilloch dömtspromille i blodetalkoholhalt 1,55båt med aven

RÅ allmänanförde RegRdet falletref. 106. I198980 dagsböter att
normalt inteböterpåföljdleder tillinte änbrottslighet annansom

falli sådantoch körkortetkörkortetåterkallelsemedföraborde attav
fanns anledningpåföljdenoaktatåterkallas detborde attendast om --

fordon.körkortspliktigtförareolämpligäranta att avsompersonen
återkallelsetillnormaltnarkotikabrott lederenstakaAllvarligare av

RÅ försök tillavsåg1983 2:35fallet ivaritSå harkörkortet. som
körkorts-kilo cannabiharts,cirka 1,9varusmuggling trots attavgrov

frigivitsvillkorligtkörkortsfrågan hadeprövningenhavaren vid av
RÅ 1992körkortetLikaså återkalladesfängelsestraff.från tvåårigtett
narkotika-förfällts tillhade526 för grovtnot ansvarsomen person

amfetamin.cirka två kiloavseendevarusmugglingbrott och grov
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RÅVåldtäkt har i fall inte föranlett återkallelse körkortet, 1979tre av
RÅ2:45 I och och 1983 2:90. I det första fallet hade gärningsman-

efter på kvällen ha varit besök hos 20-årig kvinna,attnen, en
därefter tagit sig in fönster och tilltvingat sig samlag medettgenom
kvinnan. Våldet hade bestått i han, kvinnan gjort motstånd,näratt
hållit handen för hennes och tryckt kudde hennes ansiktemotmun en

hållit fast henne. RegR anförde våldtäktäven isole-samt att ettsom
brott samband med motorfordon brukats vid brottets be-rat utan att

gående behöver betydainte brottslingen olämplig förareäratt som av
motorfordon. Har brottet skett under sådana omständigheter detatt

allmänt blottar bestående sinnelag, präglat brist på hänsynrent ett av
till andra, våldsamhet, rånet eller andra liknande själsliga defekter
kan det med fog hållas för visst frågai inte lämpligäratt attpersonen
i trafiken framföra bil och han den anledningen börinteatt av vara
betrodd med körkort. RegR fann den aktuella våldtäkten såsomatt
den utspelade sig hur förkastligt brottet inte kundeän sågasvar ge- -
belägg för gärningsmannens allmänna läggning sådan hanatt attvar
inte köra bil. I det andra fallet, avsågansvaret attvar vuxen som
våldtäkt ll-ârig flicka, utgjorde vad framkommit kör-av en som om
kortshavarens och hans personliga förhållanden liksomperson om-
ständigheterna kring våldtäktsbrottet inte anledning körkorts-anta att
havaren skulle komma respektera trafikreglerna och visa hänsyn,att
omdöme och i trafiken. l det tredje fallet, avsåg upprepadeansvar som
våldtäkter, hade brotten förövats okända kvinnor där gärnings-mot tre

bl.a. hade hotat kvinnorna med kniv. RegR anförde brotts-attmannen
ligheten fick sådan kvalificerad i regel börartanses vara av som
föranleda körkortsingripande. Förhållandena i fallet emellertidvar
sådana gärningsmannen hade genomgått sluten psykiatrisk vård och-

för fortsatt mognad och utveckling god körkorts-attprognosen var -
ingripande ändå inte borde ske.

Även i fråga allmän brottslighet visar praxis hel-attom annan en
hetsbedömning körkortshavaren skall tillmätas betydelse vidstorav
prövningen brottet skall föranleda körkortsingripande. falletIettom
RÅ 1990 ref. 2 hade körkortshavaren dömts för misshandel och olaga
hot till skyddstillsyn. Brotten hade bestått i körkortshavaren i sinatt
bostad dels tagit på sin hustru och tilldelat henne två slagstruptag -
det hade träffat det andra höger dels hotat sinöverarmena ryggen, -
hustru till henne han skullesäga henne och brän-att att strypagenom

hennes hus. Enligt RegR fick brotten följd dena ner anses vara en av
slitningar uppstått i familjen under år. Varken omständig-som senare
heterna vid brotten eller vad framkommit körkortshavarenssom om

han hade bl.a. inte gjort sig skyldig till andra brott motive-person - -
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skulle respektera trafikreg-antagande han inte kommarade att attett
i trafiken. åter-hänsyn, omdöme och Däremotlerna och visa ansvar

RÅ innehavaren vilken riktats1979 2: 1kallades körkortet när mot-
i därefterden 16 § 3 KKLflertal anmärkningar artett avsesav som -

förmögenhetsbrott och dömts till skyddstillsyn.sig skyldig tillgjort
tillfällenhade bestått i stöld vid minst tioFörmögenhetsbrotten grov

några må-vid två tillfällen under loppetoch försök till stöld avgrov
i bensinstationers sedelautomater. Kör-avsåg inbrottnader. Brotten

spelat underordnad roll och bl.a.hade vid brottenkortshavaren en
hade vidare sammanlagt sjudärför dömts till skyddstillsyn. Han an-

två skett efter meddelad varning.teckningar körkortsregistret,i varav
brottsliga gärning körkortshavarenanförde deRegR ävenatt om som

för sig,för förmögenhetsbrotten skulle seddafällts till anses,ansvar
körkortsåterkallelse, måste de dock bak-böra föranleda motses

låtit till last underkörkortshavaren i övrigt komma siggrunden vadav
bedömninginnehaft körkort. Vid samladden korta tid han en av

före-fick därför enligt RegR tillräckliga skälomständigheterna anses
körkort.ligga för återkalla hansatt

RÅ ref.avdömda mål 1995 61 I och har RegRI två nyligen --
för miss-körkort dels körkortshavare dömtsåterkallat närett en grov

fyra års fängelse, körkorts-handel tvång till delsoch olaga när en
vård. bestämdes idömts för dråp till rättspykiatrisk Spärrtidenhavare

första fallet till månader och i det andra till 24 månader.det 15
normalt i fråga vid tillämp-Beträffande de spärrtider kommersom

6 hänvisas till avsnittet spärrtid Körkorts-ningen punkten om ovan.av
åren 1993 första halvåret 1995 utvisarstatistiken för de attsenaste -

återkallas årligen med stöd enbart 16 § 6 KKL,400 körkortdrygt av
% alla slutliga âterkallelser.något 1vilket änmotsvarar avmer

månader första halvåret 1995, vilkenspärrtiden tolvMedianen för är
% fallen.bestämdes i 37 av

förutsättningar5.6.7 Väsentligt begränsade att

fordon 16 §körkortspliktigt 7 KKLföra -

körkortsgivningen får körkort endastframgår avsnitt 3.1Som omav
uppfyller de medicinska krav bör ställas påutfärdas för den somsom

allvarligare synfel hinderkörkortspliktiga fordon. T.exförare utgörav
för körkort.

återkallelse körkortet endast kunde skeKKL gälldeFöre att av om
efter erhållituppkommit det körkortshavarensjukdomstillståndet att

Bestämmelsen tillämplig det intesin behörighet. är även ärnumera om
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klarlagt förelågsjukdomstillståndet redan vid körkortsgivningenatt
Återkallelseeller den redan fanns då, känd. börutan attom vara

emellertid inte komma i fråga på grund omständighetav en som var
känd redan då behörigheten erhölls 1976/77prop. 57.s.

Frågan sjukdomstillståndet eller skadan skall föranleda åter-om
kallelse körkortet skall utifrån trafiksåkerhetssynpunkt.avgörasav
I allmänhet torde det innebära kortvariga eller övergåendeatt
sjukdomar skador inte föranleda körkortsåterkallelse.eller bör

Det krävs också de väsentligt nedsatta förutsättningarna föraatt att
körkortspliktiga fordon sjukdom,beror skada eller dylikt. Endast

förhållandendet finns visat samband mellan dessa kan kör-ettom
RÅkortet återkallas. ref. hade 81-årigI 1990 1 körkortshavareen

förarprovsremissavlagt körprov s.k. i syfteett attgenom en- -
föraklarlägga hans förutsättningar körkortspliktigt fordon. Provetatt

avbröts på förarens uppträdande i trafiken.grund RegR, kon-av som
staterade utredning fanns körkortshavarens hälsotillstånd,ingenatt om
fann förarprovsremissen inte kunderesultatet vid be-ävenatt av -
aktande förarens ålder ha visat föraren på grundattav anses av-
ålder, eller dylikt vidare borde ha körkort.sjukdom

förutsättningarVid bedömning körkortshavarens föraattomav
föreskrifterkörkortspliktiga fordon väsentligt begränsade deärär om

medicinska krav för innehav körkort, Vägverket har bemyndi-av som
gande utfärda, väsentlig betydelse. Domstolarna nämligen vidäratt av

bundnaden bedömning skall enligt punkten dessa före-7görassom av
RÅ kan således,skrifter 1985 2:70. En ändring föreskrifternaav om

några Övergångsbestämmelser inte meddelas, medförasärskilda åter-
enligtkallelse körkortshavaren före-körkort, inte deettav om nya

skrifterna medicinska kraven.uppfyller de
Någon spärrtid skall inte bestämmas vid återkallelse enligt denna

punkt.
förstaUnder de åren 1993 halvåret 1995 har drygtsenaste tre -

900 körkort återkallats årligen med stöd enbart KKL.16 § 7 Detav
% alla slutliga återkallelser.drygt 3utgör av

5.6.8 följt föreläggande att ge
16 § 8läkarintyg KKLm.m. -

följaEn underlåtenhet föreläggande in läkarintyg elleratt ett att ge
bevis förarprov medför återkallelsegodkänt enligt denna punkt.om

Den ordning gäller villkor för körkortet inte följs,när ett t.exsom
in läkarintyg med vissa mellanrum, körkortshavaren förstäratt attge
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läkarintyget. Underlåter han in läkar-måste föreläggas inatt attge ge
angiven tid kan körkortet återkallas.intyget inom i föreläggandet I

in läkar-återkallelse då körkortshavarenbeslutet attanges om gerom
angiven viss tidsfrist, kommer körkortetintyg inom i beslutet atten

stycket Om läkar-återlämnas till honom. 43 § andra KKF. t.ex.
föreskrivna skallin inom den i beslutet fristen kör-intyget kommer

innehållet i läkarintyget visar kör-kortet lämnas attut, oavsett om
föruppfyller de krav gäller inneha körkort ellerkortshavaren attsom

uppfylldaförutsättningarna för inneha körkort inteinte. Anses att vara
innehållet i intyget får frågan återkallelse i ställetmed hänsyn till om

kan i regel ske först sedan kör-ske med stöd 16 § 7 KKL. Detav
i ärendet.underrättats härom och förelagts sigkortshavaren att yttra

Återkallelse förstaenligt denna punkt under de åren 1993senaste -
körkortsstatistik skett i knappthalvåret 1995 har enligt Vägverkets

% alla återkallelser.200 fall och 4l utgör nästan av

förnya5.6.9 följt föreläggande att
16 § 9 KKLkörkortet -

underlåtenhet förnya körkortet grundPunkten bl.a. attatt avavser
föreskrivas. Körkortet återställs tillvillkor för körkortsinnehavet bör

förnyelsehan inom föreskriven tid ansökerkörkortshavaren, omom
körkortet.av
Återkallelse förekommer sällan.enligt denna punkt

Återkallelse på5.6.10 körkortshavarens egen
16 § 10 KKLbegäran —

punkt bör skriftlig ochbegäran återkallelse enligt dennaEn varaom
körkortshavareegenhändigt undertecknad körkortshavaren. Ca 300av

år få någon eller alla behörigheter återkallade.begär varje att



96 Körkortsingripande nuvarande SOU 1996:114system-

5.7 Brister i nuvarande försystem
körkortsingripande

5.7.1 Inledning

En utgångspunkt vid övervägandena körkortslagstiftningens på-om
följdssystem utformasbör på något för närvarandesätt än ärannat att
analysera det nuvarande brister i principiellt och praktisktsystemets
hänseende. sådana brister föreligger torde allmänAtt vara en upp-
fattning bland dem i olika sammanhang har tillämpa lagstift-attsom
ningen.

påföljdssystemetEtt problemen med det inte klartär att ettav ger
uttryck för syftetvad med körkortsingripande. trafiksäker-Attärsom
hetens krav det centrala kan det råda någon tvekaninteär om men
utformningen tillämpningenoch reglerna körkortsingripande,av om
framför allt vad gäller återkallelse körkort, utesluter inte att ettav
körkortsingripande också får karaktären straffpåföljd.av en

En invändning det nuvarande påföljdssystemet detärmot attannan
främjarinte enhetlig tillämpning och detta bris-i sin skaparatt turen

tande förståelse och respekt för Härigenom påverkas ocksåsystemet.
möjligheterna använda körkortsingripande pedagogisktatt ettsom
instrument trafiksäkerhetsarbetet.i

5.7.2 Körkortsingripandets karaktär -
trafiksäkerhetsåtgärd eller straff

Det i första vid tillämpningenhand 16 § 4 och 6är 1 KKLav som-
återkallelsen fall karaktären straff.i vissa har Körkortsingripandetsav
syfte trafiksäkerhetsåtgärd. Körkortsingripande medär att vara en
anledning trafikbrott grundar sig på den straffrättsliga bedömning-av

Kopplingen brottsligmellan gärning och körkortsingripande härrören.
från början seklet. Sedan dess har tillkommit flerallt typerav av
trafikbrott skall medföra återkallelse körkort. Den direktaettsom av
kopplingen mellan brott och körkortsingripande torde det främstavara
skälet till återkallelsen kan uppfattas straff.att ett extrasom

Från seklets början och fram till slutet 50-talet återkallades ettav
körkort i de flesta fall minst år. Betydligt längre återkallelsetider änett
i dag tillämpades också fram till KKL:s tillkomst. Syftet med bestäm-
melserna i inte förhållandeKKL detta skulle ändras i någonattvar

omfattning. förarbetenaI till KKLstörre prop. 1975/76 99 fs.
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normaltpraxisgällandemed dåenlighetispärrtidernanämndes att
frånöverträdelsevidmånaderfyra tiomellanborde ligga t.ex av en-

mini-ocksåanfördesregel.väsentlig Det atttrafiksäkerhetssynpunkt
aktuellundantagsfall. Avanvändas iskullemånad endastmitiden en

spärrtidmedbeslutandelenemellertidframgårkörkortsstatistik att en
%70% alla beslut. I nästan20månad närmarepå är avnumeraen

demmånader. Avhögstspärrtidenåterkallelse ärbesluten sexomav
Skillnadernamånader.påspärrtiderflertaletdet trestora enavser -

och dagensinförandemed KKL:ssambanduttalades ivadmellan som
påfallande.tillämpning är

deväsentligengrundar sigspärrtidbl.a.Bestämmelserna om
betänkandetredovisade iTrafikmålskommitténöverväganden som

överväganden iKommitténs72.1972:70SOUtillRätten ratten -
allmänskulle beslutaskörkortsåterkallelsebyggde pådeldenna avatt

tillåterkallelsenochför brottetpåföljdenmedsamtidigtdomstol att
brott.rättsverkansärskildbetraktasbordesin karaktär avsom en

utformatshadärmedbestämmelser kan sägasNuvarande som om
brottanledningpåföljd med ettkörkortsingripande utgör extra aven

trafikreglerna.mot
körkortsin-bidragit tillkan haomständighet attEn somannan

trafikbrott,destraff ärkaraktärenfåttgripande attett extra somav
medbestraffastrafikbrott,straff för vissaunder lagenfallerinte om

trafiksäker-reaktionenleda tillkanpenningböter. Detta motatt en ur
vårdslöshet ibedömsinteförseelse,allvarlighetssynpunkt somsom

körkorts-medkompletterasdärförlindrig ochalltförtrafik, enanses
körkortsingripandeinstitutetanvändningsådanåterkallelse. En av

trafikförseelser,för vissastraffetaktuell,bliintesannoliktskulle om
ställetidagsbötertypfarliga,benämnasbrukarallt deframför varsom

utredningsuppdragetiemellertid inteingår attDetför penningböter.
trafikför-påstraffrättsliga reaktioneni denändringnågonöverväga

seelser.

tillämpningeniOjämnheter5.7.3

mellanskillnaderbetydandekörkortsstatistikaktuellenligtfinnsDet
gällersynnerhetkörkortsärenden. Ibesluten igällerdetolika län när

varningar.och beslutspärrtidermed kortabeslutojämnheterna om
återkallelse-konstruktionen KKL:spådel berotilltordeDetta stor av

för-där det16 § 4 KKLtillämpningengäller främstregler. Det av
möjlighetfinnsåterkallas, bådeskallkörkortetnormalfallet, attutom
underlåtaföreligger, ochskälsärskildavarning, attbeslutaatt omom
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Återkal-körkortsingripande, överträdelsen är ringa.attom anse som
lelse med anledning denna punkt uppgår till drygt 50 % allaav av
återkallelser. Ett belysande fall svårigheterna tillämpa reglernaatt

RÅ 1995är ref. I rättsfallet fråga återkallelse polis-var om av en
körkort med anledning han under spaningsuppdrag,mans att dåettav

han haft misstänkt under bevakning, kört ljus och kolli-rötten mot
derat med personbil, så både och fordonsskadoratten annan person-
uppkommit. Länsrätten återkallade körkortet under fem månader.
Kammarrätten ansåg emellertid överträdelsenatt attvar anse som
ringa, varför något körkortsingripande inte skulle ske. En domare i
kammarrätten skiljaktig och ansåg körkortet skulle återkallas iattvar
två månader. RegR bedömde överträdelsen inteatt attvar anse som
ringa särskilda skäl fanns för meddela polismannenattmen att var-
ning. Ett fall beskriver olika instansers skilda bedömningarannat som

RÅ 1984är 2:16 I rättsfallet återkallade länsrätten körkortet sex
månader, kammarrätten meddelade varning och RegR beslutade att
körkortsingripande överhuvudtaget inte skulle ske.

Ojämnhet i tillämpningen minskar möjligheten på effektivtatt ett
informerasätt följderna överträdelse i trafiken. Medförom av en en

återkallelsestoppliktsförseelse i län körkortet i två månaderett ochav
i län återkallelse under månadett och i tredjeannat länett atten
körkortshavaren meddelas varning, det självfalletär svårt nåatt ut
med adekvat information beträffande körkortsföljderna vid särskilden

överträdelse. Det har därförtyp svårt användaav ansetts attvara
körkortsreaktionen pedagogiskt instrument i trafiksäkerhets-ettsom
arbetet.
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för6 Ett systemnytt
körkortsingripande

obligatoriskadenKörkortsåterkallelse blirförslag:Utredningens
allvarligare över-trafiksäkerhetssynpunktfråndeförpåföljden

förhållandenför deoch otve-trafikreglernaträdelserna somav
trafi-isäkerhetsriskkörkortshavaren utgörvisartydigt att en

skekörkortsåterkallelsenförhållanden kanspeciellaUnderken.
villkorligt.

bliråterkallelsesårattfylleri skärpsvidKörkortspåföljden att
promilleminst 0,3alkoholkoncentrationvidobligatorisk aven

utandningsluft.litermilligram0,15blodet elleri per
månaderblir minstkörkortsåterkallelsevidSpärrtider sex

spärrtidenskörkort efterfåår. Förfemoch högst ett nyttatt
förlämplighetskravenochkraven attformellaskall deutgång
ocksåskallGodkänt förarprovuppfyllda.körkorterhålla vara

avlagts.ha
körkortsin-självständig formutformasVarning avensom

inteförstagångsförseelser ärvidtillämpasgripande och avsom
förseelser.typfarligaräknas s.k.Hitåterkallelsegrun-dande slag.

överträdelser föranledaocksåtrafikregler skallandra var-av
för-Enuppkomma.elleruppkommit kunnatfaraning, nyom

körkortetnormalt tilltreårsperiod leder attseelse inom en
återkallas.

utgångspunkter6.1 Allmänna

fordonkörkortspliktigaföraförväntasskall kunnakörkortshavareEn
måsteHantrafiksäkerhetens krav.medförenligtpå ärsättett som
måstemognad. Hanpersonligochkunskapernödvändigadärför besitta

körningen.vidkonditionpsykiskfysisk ochgodockså ivara
vägtrafikensalltframförskallkunskaperKörkortshavareins avse

tillmotorfordonförandetförhållanden göroch deregelsystem avsom
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i sig farlig verksamhet. Den personliga mognaden skall visa sig ien
omdöme, hänsyn till andra och ansvarsmedvetandegott i trafiken.

Om det till följd brister i någon dessa förutsättningar kanav av
körkortshavaren inte kommer föraantas fordonatt på trafik-att ett

säkert det nödvändigtsätt, är samhället ingriper för undanröjaatt att
den fara därigenom kan uppkomma i trafiken. Hur ingripandetsom
skall ske blir beroende de anmärkningar kan riktas kör-av motsom
kortshavaren.

De enda samhälliga intressen skall bevakas trafiksäker-är attsom
hetens krav och motorfordonstrafikens regler efterlevs. Vad skallsom
kunna medföra påföljd beträffande innehavet körkort måsteen av
kunna hänföras till förhållande eller beteende körkorts-ett rörsom
havarens förmåga eller vilja följa regelsystemet och föra fordonetatt
på betryggande sätt.ett

Den vanligaste anledningen till körkortshavare föratt utsättsen en
reaktion från samhället han begåttär trafikbrott eller trafik-att ett en
förseelse. Han drabbas då straffrättslig påföljd. Hur sådanav en en
påföljd påverkar körkortshavarens fortsatta beteende i trafiken varierar
från individ till individ. För den normalt aktsamma föraren, som

tillfälligt förbiseende, felbedömning eller bristandeett kör-genom en
skicklighet gjort sig skyldig till trafikförseelse, torde straffet ochen
anteckningen i körkortsregistret i de flesta fall tillräckligt för attvara
han i fortsättningen skall bemöda sig leva till trafiksäker-attom upp
hetens krav. Om förseelsen inneburit flagrant ochöverträdelseen mer

medvetet risktagande, kan det däremot finnasett anledning att attanta
föraren inte kommer låta sitt körsätt påverkas det utdömdaatt av
straffet. Här kan då behövas ytterligare ingripande, direktett tarsom
sikte på körkortsinnehavet.

När det gäller sådana trafikbrott rattfylleri, vårdslöshet i trafiksom
i dess nuvarande definition och smitning, de från trafiksäker-årgrov
hetssynpunkt så allvarliga körkortsingripande får ofrån-att ett anses
komligt vid sidan straffpåföljden. Inte minst allmänpreventiva skälav
talar för sådan ordning.en

Bland trafikförseelserna finns det några brukar betecknassom som
typfarliga: avsevärda hastighetsöverträdelser, körning ljus,röttmot
underlåtenhet iaktta stopplikt och omkörning vid övergångsställe.att
Även det väl kan förekomma sådan förseelse begåttsattom en ettav
tillfälligt förbiseende eller felbedömning, bör hänsyn tillgenom en av
den allmänna respekten för trafikreglerna körkortsingripande alltidett
ske.

Utöver trafikbrott och trafikförseelser kan vissa andra gärningar
tecken på förövaren inte kommer visaett omdöme,att hänsynvara att
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vilkas brottgärningsmän,då frågatrafiken. Deti äroch omansvar
sådanaframför alltdvs.andra,hänsynslöshetpräglas mot somav

visargärningsmannenförhindraFörvåldsbrott.allvarligabegått attatt
sådanavidkörkortsingripande skeböri trafiken,hänsynslöshet även

brott.
intekörkortshavarennödvändigt,blikörkortsingripande kanEtt om

med hänsynställasbörmedicinska kravuppfyller delängre uppsom
anledninglevnadsvanorhanseller antatrafiksäkerheten atttill gerom

trafiken.iochhänsynomdöme,visakommerhan inte attatt ansvar
ikörkort resulterarinnehaomprövning attOm rätten ettattaven

visserligen sätthar dettadelvis upphör,ellerheltden rätten samma
allmänpreventivindividualpreventivsåvälstraffett som enensom

och intepåföljdadministrativfrågadockfunktion. Det är enom en
dennaingripandetdrabbas ärdenstraffrättslig sådan. För avsom

Körkortsingrip-praktisk betydelse.någonsannolikt intedistinktion av
kommakanstraff, vilket dessutomsäkertandet upplevs extraettsom

ordnings-godkäntdom ellerlagakraftvunnenefteravsevärd tid etten
föreläggande.

utformaspåföljdssystemkörkortslagstiftningensangelägetDet är att
verkli-till vadkörkortsingripandenpå sådant sätt att somett anpassas

formAlltrañksäkerhetssynpunkt.frånnödvändigtkan avansesgen
iundvikas. Dentrañkförseelse måstepåreaktionslentrianmässig en

skiljelin-tillfällen fastlagdavid flerapraxisKKL och itillförarbetena
måsterisktagandenmedvetnaförbiseenden ochtillfälligamellanjen

lagstiftningen. Vid valetiuttrycktillmöjliga kommatydligast sätt av
kräverRättssäkerhetenföljas.proportionalitetsprincipenpåföljd måste

körkorts-landet ochenhetligt itillämpaspåföljdssystemet att enatt
tidigttrafikförseelse, påellerbegått brott sta-havare, ettett ensom

för kör-medföradet kankonsekvensersig vilkafördium får klart
tillanslutningmeddelas iKörkortspåföljden bör närakortsinnehavet.

kandet inte längresåkommabör intestraffpåföljden. Den sent att
trafiksäkerheten.förbetydelsenågonden harsägas att

körkortsingripandenför6.2 Formerna

två slag;körkortsingripandeendastmedgerKörkortslagstiftningen av
möjlig-fanns också1986och varning. Förekörkortåterkallelse enav

erinran.körkortshavarenmeddelahet att en
återkal-skallkörkortsingripande körkortetför ärHuvudregeln att

överträdelsevissa fallKKL i2 och 4 näri 16 §las. Undantag görs en
får,körkortsåterkallelseföri ställetVarningringa.kan somanses
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vid allvarligare rattfylleribrott, enligt 22utom § meddelas om var-
ningen särskilda skäl kan tillräcklig åtgärd. Lagtextenav anses vara en

ingen vägledning för tillämpningen ringakriteriet eller förger av
bedömningen varning kannär tillräcklig åtgärd.anses vara en

Detta påföljdssystem har i praktiken visat sig föga förutrymmege
nyanserad bedömning körkortsingripandena så deen attav anpassas

till vad trafiksäkerheten kräver i det enskilda fallet och så att propor-
tionalitetsprincipen följs. Inte heller kan det uppfylla de krav påanses
förutsebarhet och enkelhet förutsättning förär att systemetsom en ge
önskade preventiva effekter. Så lagtexten utformad blir kör-ärsom
kortsmyndigheternas utgångspunkt körkortsåterkallelse skall ske,att
oberoende vilken punkt i 16 § KKL ligger till grund förav ettsom
ingripande. Visserligen har såväl i förarbetena till KKL i RegR:ssom
praxis gjorts uttalanden skall vägledande för tillämpningensom vara

ringakriteriet och varningsinstitutet avsnittse 5.5 och 5.6.4,av av
bedömningen i dessa avseenden likväl i första handär beroendemen
värdering hos den körkortsmyndighet handlägger ärendeav en ettsom

körkortsingripande.om
Ett påföljdssystem i körkortslagstiftningen bör inte utformatvara

och tillämpas så det körkortshavarna upplevsatt onyanserat,av som
inte förutsebart och slentriamnässigt. Respekten för trafikreglerna och
trafiksäkerheten kan undergrävas, den enskilde får uppfattningenom

körkortsåterkallelse den normala reaktionenatt är på trafik-en en
förseelse, förseelsens och betydelse för trafiksäkerheten.oavsett art
Detsamma kan bli fallet, körkortsmyndigheternas subjektiva be-om
dömning varierar i alltför hög grad i olika delar landet. Den peda-av
gogiska effekten ingripandesystemet blir dessutom minimal.av

Enligt vår mening bör därför påföljdssystemet utformas så det iatt
fråga trafikförseelser avspeglar det förhållandet förseelseom att en
många gånger kan bero på tillfälligt förbiseende, felbedömningett en
eller bristande fallenhet föra motorfordon medan det i andra fallatt är

tecken på körkortshavaren medvetna riskerett i trafiken. Nor-att tar
malpåföljden bör uppenbarligen i det falletsträngare iänvara senare
det förra. Vissa förseelser dessutom detär slaget något kör-attav
kortsingripande inte kan behövligt vid sidan straffpåföljden.anses av

För den gjort sig skyldig till trafiksäkerhetssynpunktsom en ur
allvarlig överträdelse eller på grund medicinska skäl eller sinasom av
levnadsförhållanden i övrigt inte kan förväntas föra körkortspliktiga
fordon på trafiksäkert måste körkortsåterkallelsesätt denett anses vara
enda tänkbara körkortspåföljden. Vi kommer i följande avsnittatt

utvecklanärmare vilka förseelser och andra förhållanden börsom
föranleda körkortsåterkallelse. Redan kan desägas denärattnu av
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inte kortare änböråterkallelser göras;förhållandevis långaattarten
Återkallelsetider intemånader börellerpåmånader. ett parensex

straff-kompletterandeintrycketi fråga. De närmastkomma av enger
skallendastpåföljdssystemmedförenligtvilket intepåföljd, är ett som

intressen.trafiksäkerhetenstillta vara
körkorts-underlåtamöjligheterfinnsnuvarande lagen attdenEnligt

skälsynnerligaföreliggerdetspärrtidennedingripande eller sätta om
tillFörarbetenatrafiksäkerheten.förfaraskedet kanoch utan

säkerhets-denna109 fl975/76:155 attbestämmelsen prop. angers.
trafiknykterhetsbrottpå grundåterkallelsevidanvändasventil kan av

parke-gård,fordonförflyttningkortharkörningen ettavsett avom
tidlångosedvanligtförflutithardetellerringsplats t.ex. enetc. om

ellerkörkortmister sittförarendåtidpunktdenochbrottmellan ett
finnasbörmöjlighetMotsvarandeifrågasätts.körkortsåtgärdannan

meningvårenligtbörmöjlighetlagen. Dennai denäven nya
inte krävertrafiksäkerhetenfall annati vissa närså detkonstrueras att

dettaventilvillkorligt. Enkörkortåterkalla avettattett utrymmeges
medkörkortsingripandetkombineraockså möjligtdetslag attgör

alkolås Villkorligföreskriftmedåtgärder,andra t.ex. om
särskildfinnsdettillgripas, närkunnakörkortsåterkallelse bör

återkallelsensmedvetandeikörkortshavarenanledning omatt anta att
ochtrafikreglernaföljasigvinnläggakommerkonsekvenser attatt om

villkorliganvändaMöjlighetenkrav.trafiksäkerhetens att
beroendedock blibörreaktionsformkörkortsåterkallelse avsom en

Allmänpreventivatill last.siglåtit kommaharkörkortshavarenvad
återkallelse.ovillkorligkrävaofta kommaskäl torde att en

fårkörkortshavareninnebärkörkortsåterkallelsevillkorlig attEn
underhandet,förlorariskerarkörkortbehålla sitt att enommen

trafiksäkertförväntningardeinte ettsigprövotid visar motsvara
Konsekven-återkallelsen.villkorligadenmotiveradeuppträdande som

slagdärmedkörkortsåterkallelse ärvillkorlig sammaavserna av en
finnsdetifrågasättasdåkanvarning. Detmeddelad an-omsom en

detOmreaktionsform.varningsinstitutetbehållaledning att som en
dvs.återkallelsesituationerna,tillkopplat attskullefortfarande vara

särskildavarningkörkortetåterkallelsegrund förfinnsdet avmenav
fyllaintevarningsinstitutetskulleåtgärd,tillräckligskäl enanses som

inomnärvarandeI förberedsmed alkolåsförsöksverksamhetärendeEtt om
förDelegationensocksåJfrK94/684/4.Kommunikationsdepartementet

SOUväginformatiktrafik meddelbetänkande Bättretransporttelematik
1996:17.
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någon funktion vid sidan möjligheten meddela villkorlig kör-attav
kortsåterkallelse.

Vi föreslår emellertid, skäl framgår det föregående,av attsom av
principerna för det nuvarande påföljdssystemet ändras. De återkallelse-
grundande förseelser i 16 §nämns 1 4 KKL bör enligt vårsom -
mening indelas i två den med de trafiksäkerhetssyn-grupper; ena ur
punkt allvarligaste förseelserna, undantagslöst torde bero påsom ett
medvetet risktagande, och den andra med de förseelser ofta kansom
bero på tillfälliga förbiseenden och dylikt. I den förra börgruppen
körkortsåterkallelse obligatorisk reaktion. I denvara en senare grup-

bör körkortsingripandet ske varning vid typfarliga för-pen genom
seelser och vid andra förseelser endast det i det enskilda falletom
förelegat faromoment. På detta uppnås differentieringett sätt en av
körkortsingripandena i förhållande till förseelsens objektiva svårhets-
grad på liknande den straffrättsligasätt differentieringen mellansom
påföljderna fängelse och böter.

Vi föreslår således varningsinstitutet behålls inte föratt men som
närvarande kopplas till återkallelseinstitutet. Varningen kommer då,
liksom före 1986, bli reaktionsformsjälvständigatt en

Vårt förslag innebär det förutom ovillkorlig körkortsåterkallelseatt
kommer finnas två till likartade reaktionsformer.att Det skullesynes
kunna hävdas detta inte förenkla körkortslagstiftningen.är ägnatatt att
Vi emellertid det finns principiellt viktiga skillnader mellanattmenar
instituten återkallelse och varning. En körkortsåterkallelse till sinär

den Villkorlig,även varningärnatur, reaktionsträngare änom en en
Förslaget de förseelser, bör föranleda körkortsingripande,att ettsom
delas in i tvâ olika med återkallelse enda reaktionsform igrupper som
den och varning i den andra syftar till differentieranämntsena attsom
körkortsingripandena i förhållande till förseelsernas objektiva svårhets-
grad. Den gjort sig skyldig till i sig återkallelsegrundandesom en
förseelse bör därför inte kunna räkna med i stället meddelasatt en
varning.

Vi har också möjlighetenövervägt i den förseelser,att gruppen av
enligt förslaget skall föranleda varning, i stället låta reaktionen blisom

villkorlig återkallelse. En sådan ordning skulle emellertid inte inpassa

ZAngående skälen för införa självständig varning ochatt 1980 detersättaatt
institutet med erinran 1975/762155 106 1979/802178se prop. s. resp. prop s.
45 48-
3.Jfrbeträffande förhållandet mellan olika brottspåföljder 1 kap. 5 § och 30
kap 1 § brottsbalken.
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trafik-mellanönskvärda differentieringenmeningi den enligt vår ur
förseelser.allvarliga brott ochallvarliga och mindresäkerhetssynpunkt

återkallelse tillämpas,påföljdenskulle den i sigbåda fallenI strängare
skulle få villkorligallvarliga falleni de mindrelåt denatt envara

förseelser ha vill-för brott ochenda påföljd vissaform. Att ensom
tveksamt.påföljdssystematisk synpunktocksåsådan fårkorlig ansesur

vidnackdelar medfördelar ochsamlad bedömningVid attaven
form föråterkallelseinföra villkorligvarningsidan en nysomav

såvälklartvi fördelarnakörkortsingripande övervägeratt uranser
Möjligheter tillsynpunkter.praktiskaprincipiella mer nyan-ensom

grundadenligt vår mening inteoch det finnsserad bedömning öppnas
eftersträvade enhetligaförsvåra dendet skulleanledning att anta att

körkortsingripande.bestämmelsernatillämpningen omav
körkortsingripande inte kanvivi tidigareSom ettantytt attanser

trafik-förupprätthålla respektenfall förnödvändigt i vissa attanses
Även normalt aktsammadenkrav.och trafiksäkerhetensreglerna

överträdersituation där hangång inågon kommaföraren kan enen
intenågot faromoment. Detinneburittrafikregel, detta ärattutan

skullelångvarigt körkortsinnehavförare medsannolikt någonatt san-
trafikregel,han aldrighävdaningsenligt kunna överträtt t.ex.att en

tillåtna hastighet.överskridit högstaaldrig
existerande institutet erinrantill 1986för slopa detMotivet att var

trafikför-bestraffadkörkortsregistretanteckningen iredanatt om en
körkortshavarenregisterblad tillutsändandetseelse och ettvarav

körkortsingripandeskäl för underlåtatillräckligt Detta attmemento.
återspeg-fortfarande relevant. Det börstraffpåföljdenvid sidan ärav

trafikregel,överträdelselagstiftningen på sålas i sätt att somav enen
skall föranleda varning endasttillhör den typfarligainte omgruppen,

uppkom-fara uppkommit eller hade kunnatinneburitöverträdelsen att
ma.

körkorts-enligt gällande underlåtamöjlighetEn rätt ettattannan
förseelsentrafikförseelserifrågavarande slagingripande vid är attav

för-redovisade uttalanden i KKL:stidigarebedöms ringa. Avsom
framgår ringabedöm-praxis avsnitt 5.6.4och searbeten RegR:s att

trafik-händelsensutifrån sammanvägningskallningen göras en av
kör-körkortshavaren förarefarlighet och vad vet avsomman om

utredning körkortshavarenskortspliktiga fordon. Utan närmare omen
sådani det ledet vidsvårt ställningdet oftaär taatt ensenareperson

i vilkenpraxis framgår inteunderinstansernassammanvägning. Av
helhetsbedömning körkortshavarenomfattning hänsyn tilltas aven

vägledande uttalan-heller RegR:smotorfordonsförare. Inte synessom
ha haft någonringakriteriet skall tillämpasden hur större genom-om
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slagskraft. Vi finner det inte meningsfullt under dessa förhållandenatt
behålla ringakriteriet möjlighet underlåta körkortsingripan-attsom en
de vid bagatellartade förseelser. bör påföljdsbestäm-Däremot KKL:s
melser inledas med portalparagraf, där det slås fast körkorts-atten
ingripande skall till vad trafiksäkerheten kräver och attanpassas en
helhetsbedömning skall körkortshavaren förare kör-göras av som av
kortspliktiga fordon.

Tidigare har vid flera tillfällen införa s.k. prick-övervägts att ett
första reaktionsform vid trafikförseelser, innan kör-system som en

kortsâterkallelse eller varning tillgrips. Pricksystemets för- och nack-
delar diskuterades ingående körkortsutredningen SOU 1978:27av
och i 1979/80:l78. Som skäl införa sådantmot att ett systemprop.
anfördes bl.a. det skulle bli starkt schabloniserat och motverkaatt
strävandena individualiserad och nyanserad bedömning imot en mer
körkortsärendena. Enligt vår mening kan dessa skäl fortfarande åbero-

pricksystem. Vi därför inte bör införas.mot ett att systemetpas anser
Sammanfattningsvis föreslår vi således körkortslagstiftningensatt

påföljdssystem utformas så körkortsåterkallelse blir den obligato-att
riska påföljden för de trafiksäkerhetssynpunkt allvarligaste över-ur
trädelserna trafikreglerna och för de förhållanden otvetydigtav som
visar körkortshavaren säkerhetsrisk i trafiken. Vidareutgöratt en
föreslår vi institutet självständig varning återinförs huvudpå-att som
följd för övriga överträdelser. Systemet bör för möjlig-öppna större
heter för närvarande körkortsingripandeän när övervägs, göraatt, ett

nyanserad bedömning med beaktande den aktuella händelsensen av
trafikfarlighet vad kan förväntas körkortshavarens fortsat-samt som av

uppträdande trafiken.i Vi föreslår därför överträdelser, inteta att som
återkallelsegrundande eller typfarliga, skall föranleda körkortsin-är

gripande endast överträdelsen inneburit fara uppkommit ellerattom
hade kunnat uppkomma. För de överträdelser skall föranledasom
körkortsäterkallelse föreslår vi återkallelsen under speciella för-att
hållanden skall kunna ske villkorligt.

Återkallelsegrunderna6.3

vårdslöshet6.3.1 i trafik

Grov vårdslöshet bör liksom i föranledadag återkallelse körkortet.av
Detsamma bör gälla vårdslöshet i trafik. Sedan den januari 1995l
krävs vägtrafikanten i väsentlig mån har brustit i den ochatt omsorg
varsamhet förekommandetill olycka betingas omständig-som av av
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vårdslöshet i trafik. Detill förför han skall dömasheterna att ansvar
avkriminaliserats.har därmedfallen vårdslöshetlindrigare av

ledning för tillämp-har anförts till1994/95:23Vad i prop.som
ningen i trafik redovisas ivårdslöshetbestämmelsenden omnyaav

leda tillbedömningsgrunderna börangivnadäravsnitt 6.6.4. De att
trafik också uppvisatför vårdslöshet itillden fällts ettansvarsom

hans körkortåterkallelsebeteende i trafikenriskfylltsådant att aven
dengällde föremed ordningjämförelse denmotiverat. Iär som

trafikvårdslösheter iflertalet dedäremotljanuari kommer1995 av
förhållandeviskörkortet medåterkallelsedå föranledde enavensom

återkallelsegrundande. Iinte bliavåkningar,spärrtid,kort attt.ex
beteendenvid sådanafråga återkallelsestället kommer det att omvara

spärrtider. Detföranledde längretidigare ordningredan enligtsom
dei trafik tillhänföra vårdslöshetskäl fördärför starkafinns ävenatt

körkortet.obligatorisk återkallelsemedföraskallbrott avsom

6.3.2 Rattfylleri m.m.

återkallas vidbör körkortgäller i dagmed vadlikhetI ratt-ettsom
skallåterkallelsedessutomrattfylleri. Vifylleri och attgrovt anser

körningeni blodet vidalkoholkoncentrationenobligatorisk omvara
utandningsluft.litermilligrampromille 0,15uppgått till 0,3 per
i dag regelenligt praxisalkoholpåverkan lederförDenna gräns som

medgerbestämmelserna i KKLkörkortet,till återkallelse även omav
innebärVårt förslagskäl föreligger.särskildameddelasvarningatt om

körkortsreaktionen vidskärpningavseende såledesi detta aven
detsådan ordninginföraSkälet för ärtrafiknykterhetsbrott. attatt en

sådankör meddenuteslutasså helt kan attgott ensomsom
han såskulle medvetenalkoholkoncentration inte ärattvara om

Även gjorthanrisk i trafiken.påverkad han utgöratt enomen
sådant beteendeberusningsgradenbedömningfelaktig är attettav

allvarligttrafiken ochrisktagande iuttalathänföra till ettett
gäller förgrundläggande reglerdeåsidosättande somav

alkohol-körkort vidför återkallelsetrafiksäkerheten. En gräns enav
fulltvår meningblodet enligtpromille ikoncentration 0,3 är enav

och in-misstagskörningarsålla bortmarginal förtillräcklig att rena
bereddEndast denpåverkansgrad.olikheter i ärdividuella attsom

trafiksäkertföra bil påpåstå sigtrafiksäkerheten kanavkall på ettgöra
alkoholkoncentration i blodet.med sådansätt en
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Den föreslagna skärpningen vad gäller rattfylleribrott ocksåär
motiverad utifrån samhällets övriga signaler alkohol och trafikattom
inte hör ihop.

6.3.3 Grov olovlig körning och smitninggrov

Olovlig körning kan föreligga inte endast föraren helt saknat kör-om
kort, också förthan körkortspliktigt fordon inteutan ettom som om-
fattas hans körkortsbehörighet. Om sådan körkortshavare siggörav en
skyldig till olovlig körning, visar han flagrant ovilja följaattgrov en

grundläggande trafikregel. Brottet bör därför medföra obligatorisken
körkortsâterkallelse.

Även smitning bör föranleda obligatorisk körkortsâterkallelse.grov
Ett sådant brott föranleder redan i dag återkallelse körkortet ochav
längre spärrtider. kan frågaDet smitning från dödsolyckavara om
eller från olycka med allvarliga eller egendomsskador. Enperson-
smitning från olycka sådan karaktär anledning så starktatten av ger
ifrågasätta förarens fortsatta lämplighet föra körkortspliktigt fordonatt

återkallelse körkortet enligt vår mening motiverad.äratt en av

6.3.4 Hastighetsöverträdelser

Före ändringen i 22 § KKL SFS 1993:820 hade i praxis slagits fast
den huvudprincipen hastighetsöverträdelse med 30änatt en mer
km/tim eller, på 30-väg, 20 km/tim, medförde körkortsâterkallelse.en
Avsikten med ändringen domstolarna skulle beakta omständig-attvar
heterna i de enskilda fallen. RegR har därefter meddelat varning i två
fall där hastigheten med 30 20 km/tim.överträtts än semer resp.
avsnitt 5.6.4.

Lagstiftaren har således uttalat försig nyanserad bedömningen av
hastighetsöverträdelserna. En hastighetsöverträdelse måstegrov ses

medvetet nonchalerande trafikregel bör föranledaettsom av en som
körkortsâterkallelse. Vid bedömningen hastighetsöverträdelseav om en
skall bör de uttalanden gjorts i 1992/93: 189anses som grov som prop.

RÅ RÅi rättsfallen 1990 ref. 66 och 1994 ref. alltjämt41samt vara
vägledande avsnittse 5.6.4. Samtidigt bör emellertid beaktas att en
körkortsåterkallelse enligt vårt förslag innebär väsentlig skärpningen

vad gäller; körkortsspärr minst månader ochmot som nu en om sex
därefter obligatoriskt förarprov.
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6.3.5 Brottslighet m.m.

fallGrunden för körkortsåterkallelse bör i dessa densammavara som
alltså frågaför närvarande. skall brott präglasDet vara om som av

hänsynslöshet andra avsnitt 5.6.6. Det bör liksom i dag över-mot
lämnas rättstillämpningen vilken brott kanavgöraatt typ av som
leda körkortsåterkallelse. brottslighettill Den det här kan blisom
fråga körkortsåterkallelsesådan bör den enda tänkbaraär attom vara
körkortspäföljden. för fallUtrymmet i dessa varningatt anse som en
tillräcklig åtgärd redan i dag litet.är

6.3.6 förseelse efter körkortsingripandeNy ett

Enligt gällande tillämpning 22 § KKL innebär varning attav en om
år därefterkörkortshavaren inom sig skyldig till trafik-görett par en

frågaförseelse, ytterligare varning kan komma i endast det finnsom
Ävenför inte framgårstarka skäl det. detta direkt KKL:s reglerom av

får följakörkortsingripande, det det gällande systemetanses avom
återkallelse huvudpåföljd med möjlighetmed i stället meddelaattsom

varning, det finns särskilda skäl.om
Vårt förslag innebär den varit föremål för körkortsin-att ettsom

gripande skall direkt återkallelsereglerna kunna utläsa hanatt,ur om
därefter sig skyldig till varningsgrundande överträdelse, kör-gör en

sådantkortet kommer återkallas. Att i fall meddela varningatt ett
förenligtskulle inte med den innebörd vi attsomvara menar en var-

ning bör ha. Syftet med varning skall hos körkortshavarenattvara
inskärpa i fortsättningen verkligenvikten han bemödar sigattav om

följa förseelse inomtrafikreglerna. En viss tid, enligt våratt ny en
mening år, efter körkortsingripande bör därför aldrig kunnaetttre
medföra förseelsen kanvarning. Den naturligtvis tänkasen nya vara

sådan finns särskild anledningdet körkortshavarenart att att antaav
fortsattdenna inte kommer risk i trafiken. vill-Enutgöratrots att en

korlig körkortsåterkallelse kan då komma i fråga. Om så skall ske,
bör bedömas till den tid förflutitmed hänsyn har sedan ingripan-som

och föranleddedet vad ingripandet. Hade detta formensom av en
varning för inte alltför allvarlig förseelse och den förseelsenen nya
inte heller allvarligare slag, bör Villkorlig återkallelse inteär av en

utesluten. Om ingripandet skedde körkortsåterkallelse, börvara som
dock krävas starka skäl för vid förseelse återkalla körkortetatt en ny
villkorligt. normalfalletI bör detta uteslutet med hänsyn till denvara
allmänna respekten för trafikreglerna och trafiksäkerhetens krav.
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Övriga återkallelsegrunder6.3.7

för närvarande bör körkort återkallas, körkortshavarenLiksom ett om
förhållandenpå grund sina medicinska inte kan lämplig attansesav

föra fordon han inte följer föreläggandekörkortspliktigt samt attom
godkänt förarprov. detläkarintyg eller bevis Däremotom synesge

inte lämpligt tillämpa återkallelseinstitutet, körkortshavaren intenäratt
vill körkort. får i sådant fall begära få körkortetlängre ha Han att

också följden försummelse efterogiltigförklarat. Vi att attavanser
bli körkortet ogiltigt ställetföreläggande förnya körkortet bör blir iatt

för det återkallas.att

6.4 Spärrtid

gäller i dag bör vid beslut ovillkorlig åter-I likhet med vad som om
kallelse den tid varunder körkortet skall återkallat. Envaraanges

fördelar i jämförelse med inte tidsbe-sådan ordning har avgjorda att
vissa principiella invändningar kanåterkallelsen,stämma även om

Återkallelse körkort har sin egentligariktas tidsbestämning.mot av
har visat eller kan förväntas visa frångrund i körkortshavaren ettatt

olämpligt uppträdande. såledestrafiksäkerhetssynpunkt En person som
inte förutses bli lämplig vid viss be-bedömts olämplig kan envara

tidsbestärrmingen sken Tids-stämd tidpunkt i framtiden, vilket ger av.
återkallelsen får straffrättslig karak-bestärnningen medför också att en

Enligt vår mening kan dessa nackdelar med tidsbestämningentär.
undvikas minimitiden för återkallelsen blir betydligt längre iänom

förnyaddag och införs krav prövning innandet ettom av personen
på körkort.han betros mednytt

föreslår därför återkallelse körkort skall minstVi ettatt av avse en
tid månader. tid torde den minsta tid måsteDennaom sex vara som
förflyta förändring i körkortshavarens beteende kanför någon antasatt

den maximala återkallelsetiden börha inträtt. Vi föreslår vidare att
härförfem år och inte år gäller i dag. Skälet delsärtre attsomvara

differentieringen mellan brottens olika svårhetsgrad från trafiksäker-
hetssynpunkt tydligt skall kunna komma till uttryck, dels årsatt tre
återkallelse mycket allvarliga fall inte kan tillräck-i vissa anses vara
ligt. Vid fall och upprepade trafiknykterhetsbrott kanav grava man

återkallelsen livsvarig, vilketfråga sig inte bör ärt.o.m. varaom
fallet i del andra europeiska länder. Vi dock fem årsatten anser

lämplig tid allvarliga brottrespittid kan längsta vid mycketvara en
utfärdas.innan körkort på fårnytt
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årGällande minimitid vid vårdslöshet i trafik ochett grov- -
rattfylleri bör konsekvens den föreslagna skärpningengrovt som en av

spärrtidens minimi- och maximitid förlängas till år ochettav sex
månader.

få6.5 Förutsättningar för att nytt
återkallelsekörkort efter

Nuvarande regler i KKF återfå körkortsbehörigheten efterattom en
krångliga svåröverskådliga.återkallelse minst och Ett flertalär sagt

föreligger beroende på vilken grund körkortetalternativa krav av
spärrtidens längd. del fall krävs både körkortstill-återkallats och I en

fallstånd och godkänt förarprov. I del andra enbart körkortstill-en
stånd eller enbart godkänt förarprov. I så samtliga fall hargott som
dessutom länsstyrelsen möjlighet särskilt besluta körkortstill-att attom

förordnandestånd eller godkänt förarprov regel häromsom ettgenom
för återfåi beslutet återkallelse krävs körkortet.attom

för återfåI de fall förarprov krävs körkortet det avgörandeäratt
hur lång tid körkortshavaren varit körkortet. ettårsgräns gällerEnutan
därvid huvudregel vid återkallelse körkort. Likaså gällersom av enen

återkallelseettårsgräns för krav på förarprov vid körkortet enligtav
16 § medicinska förutsättningar, någon spärrtid inte7 KKL trots att

förar-bestäms vid sådana återkallelsesituationer. Kravet på godkäntatt
skall avläggas sålunda motiverat körkortshava-attprov synes vara av

längre tid inte varit förare körkortspliktigt fordon ochunderren en av
han därför, från körvanesynpunkt, bör betros med körkortnyttatt

förarprov.först sedan han har godkänts vid Förarprovet vidett nytt
återfående körkortet i princip utformat på gällersättärav samma som
för för första gången. Någon anpassningdem körkorttarsom av
förarprovet för återkallelsen eller till körkortshavarenstill anledningen

körerfarenhet således inte.tidigare görs
förarprov för efterSkälet för kräva godkänt återfå körkortetatt att

vår mening uteslutande iåterkallelse bör enligt ha sin grund atten
förarens kunskaper och färdigheter ånyo bör med anledningprövas av

föranlett återkallelsen. Om det inte utgångs-den omständighet ärsom
återkallelsen trafiksäkerhetsåtgärd ifrågasät-punkten, kan själva som

Ãterkallelsen straffframstår då med allmänpreventivttas. ett ettsom
syfte och inte reaktion förare grund detmotsom en en som av
inträffade visat sådan olämplighet samhället förlorat tilliten tillatt
honom trafiksäker förare. tidigareSom reaktionärsagtssom en en
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straffpåföljdkompletterandeintrycketnärmast attav vara ensom ger
tillendast skallpåföljdssystemförenligt medinte taett varasom

angeläget återkallelsendärförintresse. Dettrafiksäkerhetens är att
således förutsättertrafiksäkerhetsåtgärd, vilketframstår att ensom en

med körkort.innan ha åter betrossker förarenförnyad prövning av
överensstämmelse med tolkningstår också isådan ordningEn aven

nämligen vadallmänhet betyder,återkallelse ivad ordet att ut-som
återfåsendast kandet återkalladefinns ochlämnats inte längre att om

någonuppfyllda. Omkanför innehavförutsättningarna anses vara
föreligga,innebörd inteåterkallelsesinte sker, kanprövning anseen

reaktionförståelsen för samhälletsförtroendet ochvilket undergräver
körkortet.form återkallelsei avav

förarprovföreslår vi godkäntanfördabakgrund detMot attav
utfärdas efter återkal-körkortskall avläggas innanalltid ett nytt en

tilldessa fall kunnautformning bör ilelse. Förarprovets anpassas
körkortsåterkallelsen.tillanledningen

körkortstillståndinstitutetföreslår viframgår avsnitt 3.3Som attav
dock de formella kravenfår avläggas skallkörprovavskaffas. Innan

uppfyllda. Det-erhållande körkortföroch lämplighetskraven varaav
för efter körkorts-beträffande körprovgällabör givetvis attsamma

få körkort.återkallelse nyttett
vid tillsvidareåterkal-också upprätthållasförarprov börKravet på

inte skalllämplighetsprövningfall vi docklelser. dessal att enanser
med den principiella skill-förenligtdet inte skulleske, eftersom vara

återkallelser och återkal-mellan slutligamåste upprätthållasnad som
avsnitt 8.3.tills vidare, vidarelelser se

Varningsgrunder6.6

Rattfylleri6.6.1

för rattfylleri med alko-utvecklat skälenVi har i avsnitt 6.3.2 att en
mg/l utandningsluftpå promille i blodet O,15holkoncentration 0,3

körkortsåterkallelse. alkoholkon-obligatorisk Lägreleda tillbör en
Ävenvarning.förstagångsförseelse medföracentration bör då vid

meddelasovanligt varning kör-praxis det inteenligt gällande är att
emellertidBestämmelserna i KKLi sådant fall.kortshavaren ger

alkoholkoncentrationer tillvarning vidmöjlighet meddelaatt upp
inteutandningsluft, vilket viblodet 0,25 mg/l0,5 promille i anser

rattfylleri-körkortspåföljden vidmed den skärpningförenligt avvara
gränsvärdet för med-föreslår därförvi föreslår. Vibrott attattsom
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rattfylleri sänks från detta värde till 0,3 promille ivarning viddela
kodiñe-utandningsluft. innebär i huvudsakmg/l Detblodet 0,15 en

rådande praxis.ring av

6.6.2 Smitning

finns i regelsig skyldig till smitning enligt 5 § TBLnågon gjortNär
Är detifrågasätta förarens lämplighet körkortshavare.skäl att som

enligt vår mening klart körkortsin-brott detfråga är att ettgrovtom
nödvändigt avsnitt 6.3.3. Andraåterkallelse segripande i form ärav

allvarliga frånskiftande slag. En del mindrefall smitning ärär avav
andra allvarligare. Enligt nuvarandetrañksäkerhetssynpunkt medan är

körkortet,grund för återkallelsesmitning interegler utgör av om
ringa, vilket sällan fallet. Tillämp-kanöverträdelsen äranses som

medför regel det vid lindrigare§ 2 KKLningen 16 ävenattsomav
parkeringsskador, finns grund försmitning, vidfall smärret.ex.av
5.6.2. bl.a. denna bakgrundkörkortet avsnitt Motåterkallelse seav

skiljelinje mellan de smit-nuvarande ringarekvisitvi att somanser
defrån körkortsingripande ochningsbrott bör undantas ett somsom

någon egentlig funktion. Enligt vårinte fyllerinte bör undantas, me-
föranleda körkortsingrip-samtliga fall smitningning bör därför ettav

tydliga.innebär reglerna blir enkla ochsådan ordningande. En att
svårig-rättstillämpning. Med hänsyn tillfrämjar också jämnDet en

trafiksäker-smitningar allvarligare frånskilja deheterna äratt ut som
därför bör medföra återkallelsehetssynpunkt andra, ochän som av

skiljelinjen mellan de fall då varning bör med-bör ocksåkörkortet,
föreslår därförskall återkallas, tydlig. Videlas och då körkortet göras

Vidföljer den straffrättsliga bedömningen.denna skiljelinje grovtatt
återkallas och i andra fall skall körkortshavarenskall körkortetbrott

meddelas varning.

6.6.3 Olovlig körning

grund olovlig körning kan, till följd vårtKörkortsingripande av av
körkortstillstånden bör avskaffas, i princip endastförslag att avseom

har körkort kört fordon han saknarsituation där någon som somen
den har B-körkort kör buss,behörighet köra, när ett tungatt t.ex som

Sådana fall olovlig föranlederlastbil eller motorcykel. körningav
bestämmelser varning i många fall kanenligt nuvarande att anses vara

förhållandevis återkallelsetidtillräcklig åtgärd eller kortatten en
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bestäms. Skiljelinjen mellan de fall olovlig körning ovillkor-av som
ligen bör föranleda återkallelse och de fall då varning bör kommaen
ifråga från trañksäkerhetssynpunkt väsentligen överensstämmasynes

den straffrättsligamed den skiljelinje gäller vid bedömning mel-som
lan vanligt brott" och brott. Några avgörande skäl förgrovt att un-
danta de fall olovlig körning enligt nuvarande regler kanav som anses

ringa, kan vi inte finna. Samtliga fall olovlig körning böravsom
Ärdärför medföra körkortshavaren i fall meddelas varning.att vart

efterbrottet brottet skett körkortsåterkallelsegrovt t.ex. om en- -
återkallas. Härigenomskall körkortet däremot blir reglerna, på samma

för enklaföreslås gälla smitning, och tydliga.sätt som

6.6.4 Typfarliga förseelser

s.k. typfarliga förseelserna enligtDe 16 § 4 KKL hastighetsöver--
trädelser, rödljuskörningar, stoppliktsförseelser och omkörningar vid
övergångsställe majoriteten de föranlederbrott kör-utgör av som-
kortsåterkallelse. Problemet med dessa överträdelser mångade iär att
fall sådana den normalt aktsamma föraren kan sigär även görasom
skyldig till. sådan förare behöver inte drabbas återkallelseEn av en av
körkortet för förstå vikten följa fördessa trafiksäkerhetenatt attav
grundläggande regler. dessa fall överträdelsenI utslagär närmast ett

människans bristande förutsättningar klara de kravattav av som en
alltmer komplicerad trañkapparat ställer. Att återkalla körkort iett en
sådan situation mäste från trañksäkerhetssynpunkt dis-anses som en
kutabel åtgärd och inte förenligt med pâföljdssystem iettsynes som
första hand har tillvarata trafiksäkerhetens intresse. Ett körsättatt som
inneburit medvetet risktagande bör däremot medföra körkortetett att
återkallas. körkortsärende detI dock regel omöjligtärett attsom

ställning till subjektivt rekvisit detta slag.närmare Denta ett av mass-
hantering präglar körkortsärendena lämpar sig också mindre välsom
för sådan svår och utredningskrävande bedömning.en

Vad således skulle önskvärt kunna urskilja deär över-attsom vara
trädelser har inslag medvetet risktagande från de fall där det ärsom av
fråga tillfällig felbedömning eller liknande. Det i 16 § 4 KKLom en
angivna ringarekvisitet har till syfte sådan urskiljning. Engöraatt en
typfarlig överträdelse emellertid aldrig ringanästananses som en
överträdelse. Till del beror det på, det intenämntsstor attsom ovan,

möjligt fâ överträdelsen tillräckligt belyst denär synvinkeln,att ur
förarbetsuttalanden innebördenäven typfarliga överträdel-attmen av

"visar påtaglig brist i förarens insikter och förståelse förser en om
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har säkerligen1975/76:155 92,vad trafiksäkerheten kräver prop. s.
mellanfunktion skiljelinjeringarekvisitets begränsadebidragit till som

där detta intekörkortsingripande och dekräveröverträdelser ettsom
nödvändigt.kan anses

medföra för vårds-kan i vissa falltypfarlig överträdelseEn ansvar
bestämmelsendenför tillämpningtrafik. Till ledninglöshet i av nya

1994/95:23 122förarbetena prop.trafik uttalas ivårdslöshet i s.om
området börFrån det strafibarabl.a. följande.sammandragi som

trafikanten på grund till-förfaranden därsådanaregel undantas av
förmåga, felbedömningbristande gjortouppmärksamhet ellerfällig en

inte leda tillbör manövreringsmisstagLikasåtrafiksituationen. renaav
stället förtrafik. Avsikten ivårdslöshetför i är att ansvaransvar

beteenden trafikenförbehållas sådana itrafik skallvårdslöshet i som
skall främstegentlig mening. Ditvårdslösa ibetecknaär att som

medvetetskyldig tilltrafikanten gjort sigfall därhänföras sådana
beteenden hörtrafikfarligasådana typisktrisktagande. Till sett ex.

regler till skyddallvarliga brotttillstånd,bilförande i uttröttat motav
brotttrafikfarliga omkörningar,trafikanter,för oskyddade mot stopp-

medföramedfört eller kunnatljusplikt eller körning röttmot ensom
trafikfarligahastighetsöverträdelseriallvarligaretrafikfarlig situation,

bedömningenfordon. Vidtrafikfarligaoch förandemiljöer av omav
till skyldighetenskallvårdslöstbeteende skall attett sesmeranses som

enskilde trafikantentill densituationertrafikfarligaskapa äninte av
problem iklara uppkomnaskickligheteller mindrevisad större att

trafiken.
uttalandenhänförs enligt dessaområdetstraffbara över-detInom

körkortssynpunktfråndeden karaktärenträdelser ävenär attavsom
körkortet bör ske.återkallelseså allvarligabedömaär attatt avsom

trafikbeträffande vårdslöshet igällerbedömningsgrunder ärDe som
överträdelserde typfarligaurskiljerde väsentligensåledes sådana att

inteöverträdelsekörkortet. Denföranleda återkallelsebör somavsom
be-bedömd brotti ställetallvarliga blirdenna motettär art somav

fall varning kunnalindrigare bördessastämmelserna i VTK. I anses
bakgrunddennaMan kankörkortsreaktion.tillräcklig motvara en

tillräck-vårdslöshet i trafikförkriterierna ärmed visst fog hävda att
medföra återkallelseöverträdelser bördeför urskiljaliga att som -

till-då varning kanoch de falli trafikvårdslöshet anses varaen-
VTK-förseelse.räcklig -

vilken utsträckningemellertid beaktas isammanhang bördettaI en
trafik.vårdslöshet iblir anseddi praktikentypfarlig överträdelse som

överträdelsebedömningpolismannensenskildeDärvid denär enav
förutsättning-allmännabetydelse. Deoch hur den rapporteras, storav
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för få till stånd fällande dom kan också medföra över-att attarna en
trädelsen i stället VTK-förseelse. Det betydligtäranses som en
enklare bedöma överträdelse VTK-förseelse änatt en som en som
vårdslöshet trafik. därföri Det kan tänkas del överträdelseratt en som
utifrån återgivna riktlinjer borde medföra återkallelse kör-ovan av
kortet inte blir bedömda vårdslöshet i trafik, varför återkallelse isom
sådant fall inte skulle bli aktuell. En möjlighet ändå göra överträ-att
delser inom denna gråzon âterkallelsegrundande införa rekvi-är att ett
sit i KKL skall återkallas förkörkort det fall överträdelsenatt ettom
innefattat medvetet risktagande. Om körkortsmyndighetent.ex. ett
skulle uppfylltdetta rekvisit vid typfarlig förseelseärattanse en
skulle varningen således återkallelse. Ett rekvisit denersättas av en av

dock svårt precisera det samtidigtär utgörarten att utan att en av
bedömningsgrunderna för vårdslöshet i trafik. Från lagstiftningssyn-

sammanhangpunkt inte lämpligt införadet i olika snarliktär att ett
rekvisit skall tillämpas olika domstolar och myndigheter. Ensom av
utveckling viddär överträdelse det straffrättsliga förfarandet inteen
bedöms den i fråga bör fällas till förarten attvara av personen ansvar
vårdslöshet i trafik där körkortsmyndigheten egentligenmen anser

och återkallar körkortet, kriterierna för bedöm-motsatsen trots att
ningen desamma, skulle inte önskvärd. Vi vill därför inte före-är var
slå bestämmelse i syftarKKL, till kompensera tillkorta-atten som
kommanden vid tillämpningen bestämmelsen vårdslöshet iav om
trafik, pragmatiska skäl kan tala för det skulle lämp-även attom vara
ligt ha sådan bestämmelse.att en

Vårt förslag innebär den sig skyldig till typfarliggöratt som en
förseelse och inte har någon tidigare körkortsbelastning skall meddelas
varning. Vi medvetna detta på vissa håll skulle kunna miss-är attom
förstås så frekvensen körning ljus kommerröttatt t.ex. mot attav
öka. Förarna skulle kunna få den uppfattningen sådan förseelseatt en
inte längre allvarlig överträdelse trafikreglerna, efter-anses som en av

den vid förstagångsförseelse endast medför varning. Respektensom en
för de väsentliga trafikreglerna skulle därmed undergrävas. Emellertid
måste vårt förslag beträffande reaktionen dessa förseelser imot ses
sammanhang med vårt förslag till bestämmelser körkortsåterkal-om
lelse.

påföljdssystemDet vi förordar innebär generellt väsent-settsom en
lig skärpning reaktionen brott förseelseroch utgörmot ettav som
allvarligt hot trafiksäkerheten. dessaFör körkortsåterkallelseärmot en
obligatorisk, låt återkallelse i speciella fall kan Villkorlig.attvara vara
Varning kan inte komma i fråga för dessa brott och förseelser. Dess-

kommer den kortaste tiden för återkallelse bli månaderutom att sex
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återkallelse fåefterkrävas föralltidoch förarprov kommer ettattatt
föranledertrafikförseelserkategorindenkörkort. Tillnytt somav

avsnitthastighetsöverträdelserna sedekörkortsåterkallelse hör grövre
6.3.4.

skyldig tilldärefter sigochvarningfått gördenFör en nysom en
sker inomförseelsen, dendenvarningsgrundande förseelse är omnya
detta, lik-givetvis angelägetåterkallelsegrundande. Det ärår, atttre

klargörs förbestämmelserna körkortsåterkallelse,de skärpta omsom
Även endastförstagångsförseelse renderarallmänheten. var-om en

för-upprepadde vidklart för sighakörkortshavarnaning, måste att
körkortsåterkallel-månadersellerräkna medinte kanseelse ett paren

Körkortshavarnatillbaka körkortet.fåvidare kravsedanför utanattse
fårregelmässigtmeddelad varningmedvetnamåste göras att enom

återfall.vidkonsekvenserallvarligarebetydligt ett
slagetdetförseelsetypfarligframhållit kan attSom vi vara aven

så fallFörseelsen iuppfyllda.trafik ärvårdslöshet i ärrekvisiten för
trafik-förväntasrimligen kunnamåsteåterkallelsegrundande. Det att
verk-förseelserslagssådant dettapåsker sättövervakningen attett

i trafik.vårdslöshetlagförasligen kommer att som
körkortspåföljd förförslagetvibakgrundMot denna att omanser

till kör-felaktiga signalerskall behövainteförseelsertypfarliga ge
kortshavarna.
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taxiförBehörighet7 m.m.

TAXIkörkortsbehörighetensärskildaförslag: DenUtredningens
be-bestämmelserövrigagälleri KKL. Detsammaslopas om
be-Nödvändigatrafik.yrkesmässigfordon iförahörighet att

finnas i YTL.ställetbör iavseendei dessastämmelser

Bakgrund7.1

YTL taxi-fordon i§enligt 14gäller1995januari attFrån den 1 a
förarlegitimation. Den-särskildhardenfår förastrafik endast somav

berättigarkörkortdelsskall hataxiföraremedförordning att somna
yrkesmässigilastbil eller terrängvagnpersonbil, lättförahonom att

medenlighetTAXI iellerbehörighet Dpersonbefordrantrafik för
YTL.enligtförarlegitimationdelsbestämmelser,KKL:s en

yrkesmässigförare ipåställtssedan länge tra-harSärskilda krav
trafikyrkesmässigautomobil iföraregälldeKKLfik. Före att av

förvillkorenallmännatrafikkort. Detillstånd attsärskiltmåste ha
bestämmelsernadå1972,fram till årregleradestrafikkorterhålla om

yrkestrafikför-särskildkörkortskungörelsen, iiinfördestrafikkort en
särskildochtrafikkortenordning avskaffadesKKLoch medI en

förainnehavarenberättigarinfördes attTAXIbehörighet som--
trafik föryrkesmässigiellerlastbillätt terrängvagnpersonbil, per-

1976/77:113och1111975/761155sonbefordran se, prop.s.prop.
trafik kräveryrkesmässiglastbil iellerföra buss56. Att tungs.

bussförbehörighetmedkörkortbehörighetsärskild utöveringen
behörighet C.lastbilrespektivebehörighet D tung

kompetensendelstaxiförarepåställs rörkravensärskildaDe som
verk-sådanlämplighet förpersonligaförarensdelsfordonet,föraatt

till brotts-hänsynbl.a.innebärsistnämnda kravet att tassamhet. Det
kravställa högreförskälbegåtts. Somkan hagärningar attliga som

SFS 1994:589

zFörordningen automobiltrafikyrkesmässigangående1940:910 m.m.
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på personlig lämplighet taxiförare har beroenderesenärensangettsav
den enskilde förarens agerande. Resenärens situation ställerav utsatta

särskilda krav på förarens pålitlighet och ärlighet. Kraven på personlig
lämplighet taxiförare blev tydligare tidigare i ochän med avregle-
ringen taxinäringen. I syfte säkerställa taxiförarna uppfylleratt attav
de krav bör ställas för dem har först införts krav påsom ettupp yr-
keskunnande i YTF och därefter den aktuella förarlegitimationen inu

YTL.314 § Den julil 1993 infördes också bestämmelse i KKLa en
möjlighet återkalla taxibehörigheten och behörighetenatt Dsom ger

körkortshavaren gjort sig skyldig till brottslig gärningseparat, om som
visar han inte lämplig inneha körkortär med sådan behörighet.att att

De två slagen behörighet för föra taxi behandlas i departe-attav
mentspromemorian 1994:100.Den yrkesmässiga trafiken Ds Där
uttalas s.43 f de olika behörigheterna kan medföra problematt en
del fall då taxiförares körkort återkallas den länsstyrelse haren av som
utfärdat körkortet, taxiförarlegitimationen återkallas, på grundutan att

beslutsrätten i falldetta finns hos länsstyrelse,att näm-av en annan
ligen myndigheten i det län där föraren folkbokförd.är I promemo-
rian påpekas också fördelarna med ha endast taxiförarlegitima-att en
tion och det därvid ligger till handsnärmast bestäm-att prövaatt om
melserna i kanKKL bort och låta reglerna taxiförarlegitimationtas om

gällande.ensamtvara
Bestämmelserna i KKL behörighet föra fordon i yrkesmässigattom

trafik för personbefordran och i yrkesmässig trafik i övrigt innebär i
sammandrag följande.

För få föra personbil, lätt lastbil eller i yrkesmässigatt terrängvagn
trafik för personbefordran krävs taxibehörighet eller körkort med
behörigheten D. Traktortåg, ellerterrängvagn motorredskap medtung
tillkopplat släpfordon får föras i yrkesmässig trafik endast denav som
har körkort med behörighet C, ellerD E eller körkort med taxibe-
hörighet 5 § KKL. Straffbestämmelser för den bryter dessamotsom
behörighetskrav finns i 35 och 36 § KKL.

Åldersgränsen för taxibehörighet 19 år. För kunnaär få körkortatt
med sådan behörighet måste sökanden redan ha körkort med behörig-
heten B.

samband med särskild förarlegitimation för taxiförare infördesatt
kritiserades detta dubbla krav behörighet bl.a. Lagrådet,av prop.
1993/94 s.64.

45e ÖkadDs 1993:91även tillsyn den yrkesmässiga trafiken.av
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föreskrifter medicinska krav VVFSmeddelatVägverket har om
medicinska kraven för taxibehörighet1996:200 och förarprov. Deom

och och högregäller för behörigheterna D DEde ärär samma som
körkortsbehörigheter.behörigheter för övrigaför dessaställda än

föreskrifter meddelade för behörig-särskildaBeträffande förarprov är
och förmågaKraven på kunskapheten VVFS 1996:184. ärTAXI

för körkortsbehörigheten B.vad gällerdärvid högre än som
återkallasfår, tidigare,och TAXIBehörigheterna D nämntssom

gärningskyldig till brottslighar gjort sigkörkortshavarenseparat om
med sådan be-inneha körkortinte lämpligvisar han är attattsom

be-Någon spärrtid skall inte bestämmasKKL.hörighet 17 § om
återkallasoch Dhörigheterna TAXI separat.

överväganden förslagoch7.2

så endast be-olika taxibehörigheternasamordning deEn att enav
föraresärskilda krav bör ställashörighet krävs innebär deatt som

på körkort för fordonetdet grundläggande kravettaxi, utöver somav
bl.a. tilli eller i YTL. Med hänsynsådant, antingen regleras KKL att

yrkesmässigföra taxi regler körning isärskilda krav för att omavser
fortsättningen ha kvarangeläget itrafik och det ävenattatt ensynes

vi, efterkan i taxin,särskild förarlegitimation, sättas upp ansersom
ytterligare kravårs yrkestrafikutredning, dessasamråd med 1995 att

taxiförare regleras innebär dengälla för i YTL. Detbör att nuva-som
i utgå. sådan ordningsärskilda taxibehörigheten KKL kan Enrande

särskilda på erfarenhet, ålder ochtorde dock förutsätta de kravatt
enligt för fåi dag gäller KKLmedicinska förutsättningar, attsom

i YTL.taxibehörighet, i stället anges
yrkestrafikutredningen bedömer vi1995 årsEfter samråd med

inte innehållerfördel KKL överhuvudtagetockså det äratt en om
fordon iförutsättningarna för föranågra bestämmelser rör attsom

bestämmelser bör i stället finnas i YTL.yrkesmässig trafik. Sådana
ochuppdelning bestämmelserna mellan KKLEn sådan systematisk av

både tydligare ochmedföra bestämmelserna i KKL blirYTL torde att
föreslår därför bestämmelserna ilättare förstå. Vi ävenattatt

behörighet föra traktortåg,5 § andra stycket terrängvagnatt tungom
tillkopplat släpfordon i yrkesmässig trafikeller motorredskap med

utgår från ochstraffbestämmelserna i 35 och 36 § KKL KKL attsamt
bestämmelser, inklusive Övergångsbestämmelser, i dessanödvändiga

avseende införs i YTL.
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Övriga frågor8

utländskaför vissa8.1 Giltighetstiden
körkort

överlämnat RikspolisstyrelsensKommunikationsdepartementet har
tillbil- och körkortsinnehavasylsökandes199526rapport m.m.om

ii den del berör giltighetenför övervägandenutredningen rapporten
utfärdats utanför Europeiska ekono-iSverige körkort staterav som
EES‘.samarbetsområdetmiska

bestämmelser8.1.1 Gällande

gäller enligtutfärdats i utanför EESutländskt körkortEtt statsom en
i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortetstycket KKL15 § andraa

överensstämmelse med någon förebilderna i deinte utformat iär av
vägtrafik tillträtt inte hellerSverige ochkonventioner ärsomom

eller franska, gäller dock sådant körkorttyskautfärdat engelska, ett
bestyrkt språköversättning till något dessai förening medendast av

eller norska. körkortet saknar fotografidanska Omeller till svenska,
identitets-gäller det endast tillsammans medkörkortshavaren, enav

fotografi. medför enligtEtt utländskt körkorthandling med
personbil, lastbil och buss innaninte föra bil15 § KKL rätt attc

fylltinnehavaren har 18 år.
utfärdatogiltigt i den hardet utländska körkortetOm är stat som

Sverige. utländskt körkortnaturligen inte i Ettdet, gäller körkortet är
svenskt körkortdet har byttsockså ogiltigt i Sverige, ut mot ettom

körkortet också svensktutländska hareller innehavaren det ettom av
återkallat b § första stycketeller 15körkort omhändertagetärsom

KKL.
utfärdadeutländska körkort iGiltighetstiden i Sverige för stater

det innehavaren folkbokförs iår, räknat frånutanför EES är ett
inKKL. Om ansökan har lämnatsSverige b § andra stycket15 en

K95/1048/RS
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utbyte det utländska körkortet svenskt, blir dock detmot ettom av
utländska intekörkortet ogiltigt under den tid sådan ansökan prö-en

Det sistnämnda har i första hand betydelse för körkort ut-vas. som
färdats i Schweiz eftersomoch Japan, Sverige endast byter körkortut
från dessa utanför EES.stater

8.1.2 Konventioner vägtrafikom m.m.

Bestämmelserna utländska körkorts giltighet i Sverige har sinom
grund i de konventioner vägtrafik Sverige har anslutit sig till.om som
Beträffande körkort utfärdade utanför EES gäller för närvarande tre
internationella överenskommelser, 1926 års Pariskonvention auto-om
mobiltrafik, 1949 års Genêvekonvention vägtrafik och 1968 årsom
Wienkonvention vägtrafik. Sverige har också ingått överenskom-om
melser med vissa enskilda vilka alla Schweiz,stater, utom numera
ingår i EU.

Konventionernas grundtankar innebär Sverige skall godkännaatt
användningen anslutna körkort behörighetshandlingarstatersav som
vid tillfälliga vistelser i Sverige.

Genêvekonventionen förbinder Sverige tillåta varje förare överatt
år18 har giltigt körkort utfärdat i någon de anslutnaett stater-som av

ytterligare föraprövning, de fordon i Sverige för vilkaatt, utanna
körkortet gäller. Skyldigheten godkänna körkortens giltighet gälleratt
inte längre under års oavbruten vistelse i Sverige.än ett

Wienkonventionen Sverige inte behöver godkänna giltig-attanger
heten anslutna körkort, körkortshavaren vid utfärdandetstatersav om

körkortet hade sitt normala hemvist i Sverige eller han efterav om
utfärdandet har flyttat sin normala hemvist hit. Fördragsslutande stater
får också enligt Wienkonventionen godkänna körkort giltigavägra som
för färd med motorfordon fordonskombinationereller för vilka det
krävs körkort med behörigheten C, ellerD E tung lastbil, buss res-
pektive släpfordon, innehavaren inte har fyllt 21 år.tungt om

Bestämmelserna i innebärKKL utländska körkort utfärdadeatt
utanför EES gäller i Sverige år räknat från den dag då innehavarenett
folkbokförs här, vistelsen i Sverige varit betydligt längre.oavsett om
Genévekonventionen föreskriver däremot godkännandet anslutnaatt av

körkort skall gälla minst års oavbruten vistelse i Sverige.staters ett
Bestämmelser någon vid inflyttning tillnär Sverige skall folk-om

bokföras finns i 3 § folkbokföringslagen 1991:481. Där densägs att
skall folkbokföras kan under sin normala livsföring kommaantassom

regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vilaatt
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år. skyldig haunder minst Dendygnsvilan i landet är attett som
det, skall inte folkbokföras,inte haruppehållstillstånd, ommen som

skäl. vistas i Sverige medansynnerliga Dendet inte finns ensom
folkbokförasuppehållstillstånd handläggs skall såledesansökan om

beviljats.uppehållstillstånd harförst när

överväganden8.1.3

giltighet utländska körkort ifolkbokföring ochReglerna om avom
medan ansökanbl.a. de vistas härSverige innebär att omsom en

med stöd utländsktuppehållstillstånd handläggs har rått ettatt av
handläggningstiden, dels minst årdels underföra fordonkörkort ett

fråga där-beviljats och iuppehållstillstånd harefter det att personen
EndastDärefter gäller inte körkortet.folkbokförs i Sverige.med om

utfärdat i inom EESkörkortden asylsökande har är statett som en
bytaskan det utländska körkortetSchweiz eller Japaneller i ut mot ett

uppehållstill-Handläggningstiden för ärendesvenskt körkort. ett om
utländskt körkortbetydelse för hur längesåledes ärstånd har ettstor

vistelsensdärför finnas skälkangiltigt i Sverige. Det övervägaatt om
skall be-giltighet i Sverige,utländskt körkortslängd, vad gäller ett

folkbokföringen ansluter till vis-på närmare änsättstämmas ett som
för ansökan uppehålls-tidpunktenfaktiska längd,telsens t.ex. en om

vistel-giltighetstid år från detkortaretillstånd. föreskrivaAtt än etten
Genévekonventionen.stå i stridpåbörjades skullei Sverige motsen

folkbokföringen behandladesanknytning tillvistelsetidensFrågan om
ordningenanfördes 52 med denl979/80:l78. Det s.i att manprop.

inte skapar svårigheter ochenhetligtfår enkelt och systemett som
tillämpningen.vid den praktiskaojämnheter

nuvarande be-omfattningen konsekvensernabelysaFör att avav
utfärdade utanför EESutländska körkortgiltighetstämmelserna avom

från Statens In-till Sverige hämtatsuppgifter invandringenhar om
000 i Sverigejanuari 1996 vistades knappt 19vandrarverk. I personer

deras ansökanantingen på grundpå asylförlåggning att uppe-av om
inte verkställts eller beslutbeslutethållstillstånd avslagits ännu attmen

genomsnittliga vistel-hade fattats.uppehållstillstånd inte Denännuom
vistel-två år. inte ovanligtasylförläggning Detpå är attvarar casen
underår. utländskt körkort gälleröverstiga Ettkan komma treattsen

i Sverige andra skäl.inte ogiltigtdenna tid, det är avom
genomsnittligaberor den långaInvandrarverketEnligt extremt

ansökningarasylförlåggning till del avslagnavistelsen på stor att
rådande situa-verkställas till följduppehållstillstånd inte kunnat avom



Övriga frågor126 SOU 1996:114

tion i det forna Jugoslavien. Fram till och med 1993 denvar genom-
förläggningsslusssnittliga väntetiden 12 13 månader.ca -

De långa väntetiderna gäller normalt endast för dem intesom
beviljas uppehållstillstånd. Den genomsnittliga väntetiden på förstaett

uppehållstillståndsfråganbeslut i nämligen endast drygt fyra må-är
nader. innebär uppehållstillståndOm beslutet beviljas, lämnaratt

sökanden asylförläggningen kort tid efternormalt beslutet.
flertalet fårFör det sökande uppehållstillstånd i Sverigestora som

gäller alltså deras utländska körkort giltigt i Sverige under cirkaäratt
och halvt år. tid torde inte så lång någraDennaett ett att egent-vara

längdliga problem uppstår vistelsens i körkortssammanhangattgenom
bestäms med ledning folkbokföringen.av

Betydligt längre giltighetstider i Sverige för utländska körkort
uppkommer däremot i situationer den ansöker uppehålls-när som om
tillstånd antingen överklagar avslagsbeslut till Utlänningsnämnden,ett
vilket sker i cirka 98 % fallen, eller finnsdet andra hindernärnu av
för avvisa sökanden från Sverige. Invandrarverkets beslutatt om

uppehållstillstånd ändras Utlänningsnåmnden i endast cirkavägrat av
fem fallen. De problem uppkommer i och medprocent attav som
giltighetstiden för utländska körkort beräknas folkbokföringenmed

utgångspunkt, således främstai hänförliga tillär rummetsom personer
inte kommer få bosätta sig i Sverige.attsom

I 1996 uppgick antalet asylsökande i Sverige till ungefärmars nya
100 i veckan. Enligt Invandrarverket kan det mångaantas attpersoner

dem kommer beviljas uppehållstillstånd. Det torde mycketattav vara
svårt förutse nuvarande förhållanden kommer bestå, efter-att attom

antalet asylsökande i Sverige beroende situationen iärsom av om-
världen.

I de fall då körkortshavare har för avsikt bosätta sig iatten
Sverige finns det uppenbara nackdelar med körkort gäller underatt ett

längre tids vistelse i Sverige för sedan vid viss tidpunkt bliatten en
ogiltigt. Som framgår redovisade uppgifter dock dennaav ovan synes
situation uppstå i begränsat antal fall.ett

Ett problem uppkommer däremot beträffande dem intestörre som
kan få uppehållstillstånd och dem de inte beviljatsantas trots attsom,
uppehållstillstånd, inte kan avvisas. Dessa kan i vissa situationer, som
beskrivits under förhållandevis lång tid åberopa sitt utländskaovan, en
körkort deras förarkompetens sådan prövningEnprövas.utan att
borde den naturliga följden deras körkort inte kan bytasatt utvara av

svenskt. Enligt Rikspolisstyrelsens många länsstyrel-ärmot ett rapport
och förläggningschefer den uppfattningen de asylsökande harattser av

dålig, för inte mycket dålig, kompetens både vadsägaatt teore-avser
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för framföra for-praktiska förutsättningartiska kunskaper och att ett
kan asyl-den uppfattningen riktig,trafikmiljö. Omdon i svensk är

utgångspunktentrafiksäkerhetsproblem. Från densökande utgöra ett
inträda i såkörkortet i dessa falldet utländskaborde ogiltigheten av

Emellertid saknasmöjligt.till inresan i Sverigeanslutningnära som
körkortshavaredennastatistik pekaroffentlig ut av somgruppsom

andra finnas sambanddetolycksdrabbad Däremotän ettsynesmer
körningfall olovlig Detasylsökande och antaletmellan antalet av

körkorts giltig-inget med utländskahar emellertidsistnämnda göraatt
dock dennatrafiksäkerhetsaspekter kommerhetstid i Sverige. Oavsett

i Sverigeföljd deras körkort giltigaasylsökande till ärattavgrupp av
beträffandeställning derastid iunder obegränsad gynnsammareenen

folk-får uppehållstillstånd ochdei Sverigekörkorts giltighet än som
bokförs här.

följddet tillmåste dock beaktassammanhangI detta att avnumera,
körkortssökande varit folkbok-krävskörkort,EG-direktivet att enom

här i minstdagar eller studeratsedan minst 185förd i Sverige sex
körkort 9 § KKL. Omerhålla svensktför kunnamånader ettatt

folkbokföringen, iskulle knyta tillinte längrevistelsens längd utanan
uppehållstillstånd iansökantidpunkt görsstället till den när en om

Rikspolisstyrelsens inne-förslag, skulle det kunnaSverige, vilket är
handläggningstidertillstånd, vidsökande till sådantbära att somen

föra varjeviss tid saknar möjlighetmånader, underöverstiger attsex
den tidpunkt dånämligen frånkräver körkort,fordonslag somav

efter ansökningstill-gäller årkörkort inte längreutländskahans ett-
månader, d.v.s.folkbokförd här ihan varittill dessfället och sex-

sådanuppehållstillstånd. Enefter beslutetmånaderminst omsex
utländskainnehavaredrabba samtligakommaordning skulle att av

enbart denuppehållstillstånd i Sverige och intesökerkörkort som
intefråga. torde nämligeni Detasylsökande är varasom nugrupp av

giltighetstiden förfastställaför denmöjligt enbart ettatt gruppen
uppehållstill-i ansökningenmed utgångspunktutländskt körkort om

stånd.
finns skäldet de onekligenfinner viSammanfattningsvis att som

deföreslagna lösningenRikspolisstyrelsensför den italar rapport av
utländskavissa asylsökandesuppstå till följdproblem kan attavsom

förslagetslutlig ställning tilllång tid.gäller under Innankörkort tas,
vilken utsträckningutredas ivår meningbör dock enligt närmare

2 1995:6 70.RikspolisstyrelsensocksåSe rapport s.
3 25a.a. s.
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denna kan allvarlig fara för trafiksäkerheten.utgöraansesgrupp en
bör vidare undersökas anknytningDet utländskt körkortsettom en av

giltighet i Sverige till innehavarens ansökan uppehållstillstånd kanom
få icke önskvärda konsekvenser för andra dem iän som avses rappor-

Dessa frågor det slaget de inte kan lämpade förärten. attav anses
körkortsutredningens överväganden. Vi därför inte böraanser oss nu
föreslå någon ändring i gällande regler giltigheten i Sverigeom av
körkort utfärdats i utanför EES.statersom

8.2 Preliminärt beslut om

körkortsingripande

Utredningens förslag: preliminärt beslutEtt skall kunna med-
delas för alla slag körkortsingripanden, dvs. inte endast iav
fråga varning också vid körkortsåterkallelse.utanom

Preliminära beslut körkortsingripande för godkännande inom vissom
tid får enligt gällande regler 46 § KKL endast utfärdas ingrip-a om
andet begränsat till varning. framställning tillEn Kommunikations-är
departementet från Länsstyrelsen i Hallands län Dnr. K95/2552/RS
med förslag till utökade möjligheter utfärda preliminära beslut haratt
överlämnats till utredningen. Förslagen innebär preliminära beslutatt
också skall kunna utfärdas vid återkallelse körkort och vid beslutav

framställningenytterligare ingripande. Enligt kommer,om om
förslaget genomförs, antal körkortsärenden hos länsstyrelsenett stort

kunna handläggas på enklare och mindre resurskrävande sätt änatt ett
för närvarande. Handläggningstiden för ärendena kommer minskaatt
och den enskilde kommer inte besväras med begäran yttrandeatt om
och delgivning i 0nödan".

överväganden8.2.1 och förslag

överlämnade föranleder följandeDet ärendet överväganden.
straffrättenInom finns möjligheter till summariska avgöranden av

frågan för brott 48 kap. rättegångsbalken.om ansvar
Bestämmelserna innebär frågan för vissa slag brottatt om ansvar av
fâr åklagare strafföreläggande och polismanupptas av genom av

föreläggande ordningsbot. föreläggandeEtt innebär denattgenom av
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bötesstraff.föreläggstidvissinomelleromedelbart ettmisstänkte
lagavunnithardom vilkengäller detföreläggandetGodkänns som

Åklagaren förbeträffande brott,strafföreläggandeutfärdafårkraft.
Polismannormerade böter.intedockstraffskalan,iingår bötervilket

gärningen.förnekarmisstänktedenordningsbotutfärdafår inte om
körkortsingripanden intefrågorbehövermeningvårEnligt om

förgäller brottvadrättssäkerhetpå änkravhögrekringgärdas somav
ochförenklasyftestrafföreläggande. Iutfärdafår attåklagarevilka

enligtdärfördetkörkortsärenden börhandläggningeneffektivisera av
förmöjligheterbestämmelserinförasbedömning kunnavår som ger

beslutpreliminärautfärdautsträckning änilänsstyrelsen störreatt nu
vissa förut-underbörpreliminärt beslutEttkörkortsingripanden.om

dvs.körkortsingripande,alla slagförutfärdaskunnasättningar av
körkortetåterkallelsebeslutslutligaochinterimistiskasåväl avom
förutsätt-meningvårenligtbörDetvarning.beslut vara enomsom

anledninggrundaddet finnsbeslutpreliminärautfärdaför attning att
Antagandetbeslutet.godtabereddkörkortshavaren är attanta attatt

iföreliggeruppgifterelleromständigheterpåfår baserashärom som
erkännaförklaringvidarekanKörkortshavarenärendet. utant.ex.

omständigheternasåkanvidareDetförseelsen. attellerbrottet vara
skulden. Itvekannågonfinnsdet intesådanavid gärningen är att om

ikommakörkortsingripandebeslutpreliminärfall bördessa ett om
påärendetiomständigheternauppgifterna ellerdäremotfråga. Tyder

ellerinträffadeinför detoförståendesigställerkörkortshavarenatt
betydelsefullavissaellersådangärningenbestrider han om-mersom

Prelimi-utfärdas.beslut intepreliminärtbördenna,vidständigheter
vilket slagfinns tvekandetutfärdashellerintebeslut börnärt omom

medföra. Detskallförseelsenellerbrottetkörkortsingripande somav
Spärrtidenstveksam.spärrtidenlängden ärockså gällabör om

förhål-personligakörkortshavarensberoendelängd kan t.ex. avvara
kör-beslutpreliminäraviSammanfattningsvislanden. att ommenar

detgärning ellerdå dende fallutfärdas ikunnakortsingripanden bör
intekörkortsingripande ärförgrundtillläggsförhållande ettsom

såhellerinteoch dettveksam ärpå atteller sättifrågasatt om-annat
personliga för-körkortshavarensellergärningenvidständigheterna

körkortsingripandet,förbetydelseavgörandenågonharhållande vare
spärrtiden.formen ellergällersig det
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8.3 Utvidgad lämplighetsprövning i
vissa fall

8.3.1 Bakgrund

För erhålla körkort efter slutlig återkallelseatt körkortnytt ettav
krävs enligt nuvarande regler alltid körkortstillstånd, återkallelsenom
föranletts trafiknykterhetsbrott. Den fått sitt körkort återkallatav som

det skälet måste således genomgå förnyad lämplighetsprövning,av en
i vissa fall också s.k. utvidgad lämplighetsprövning, för fåen att

Ärkörkort på det däremot fråga återkallelse tills vidarenytt. om en av
körkort interimistisk återkallelse krävs dock regel inget kör-som
kortstillstånd för få tillbaka körkortet.att "

Regeringen har till utredningen överlärrmat skrivelseen gemensam
från Vägverket, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och Länssty-
relsen i Skaraborgs län K94/4030/RS, i vilken föreslås utred-att
ningen skall utreda möjligheterna förhindra interimistiskt åter-att att
kallade körkort återfås utvidgad lämplighetsprövning. Skrivelsenutan
hänvisar till Utvärdering den utvidgade lämplighetspröv-rapporten av
ningen, myndigheterna på regeringens uppdrag tillsammanssom ut-
arbetat.

överväganden8.3.2

Bestämmelser utvidgad lämplighetsprövning finns för närvarande iom
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 1990270.‘TSVSF De innebär att
den lagakraftvunnen dom dömts för trafiknykterhetsbrottsom genom
där alkoholkoncentrationen i blodet uppgått till minst 1,5 promille i
blodet O,75 mg/l i utandningsluften, skall till ansökan kör-en om
kortstillstånd foga särskilt utlåtande styrker kravet påett nyktertsom
levnadssätt enligt nuvarande 7 § andra stycket KKL. Något utlåtande
behöver inte lämnas ansökningen körkortstillstånd görsom om senare

fem år frånän dagen för domen eller motsvarande straffrättsliga av-
görande.

För bestämmelserna utvidgad lämplighetsprövningatt skall bliom
tillämpliga krävs således skuldfrågan beträffande trafiknykterhets-att

4 föreskrifterNya särskild utredning efter rattfylleribrott träder i kraftom
den januari1 1997, VVSF 1996:200.
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inte be-fallet, gällerså inteavgjord. Om ärstraffrättsligtbrottet är
Utvärderingipåpekatssåsommedför, rapportenDetstämmelserna. av

deninträffadet kanlämplighetsprövningen, attutvidgade attden som
misstänktanledningmedvidaretillsåterkallatkörkortfått sitt av

utvid-denalkoholkoncentrationsådanmedtrañknykterhetsbrott som
utredningskrav,undgår dettalämplighetsprövningengade omanger,

giltighetstidenavgjortstraffrättsligt närintetrañknykterhetsbrottet är
framgårAvlöperbeslutet attinterimistiska rapportenför det ut. av

fall5 återlämnatsfall körkortet60har i attutanundersökta7543
tillämpas.lämplighetsprövning kunnatutvidgadföreskriften om

åter-efterkörkortfåförkraven nyttärSom attnämnts enovan
detslutlig ellerâterkallelsen ärpå ärberoendekallelse olika omom

huvudregelngrund ihar sinbeslut. Dettainterimistisktfråga ettom
föravgörandestraffrättsligtlagakraftvunnet ettattkrävsdet ettatt

brottsliganledning gär-medskall kunnakörkortsingripande göras av
be-princip intesåledes i göraskallKörkortsmyndighetenning. en

vidaretillsåterkalla körkortMöjlighetenskuldfrågan.i ettdömning att
principen.från denundantagavgörandeslutligt ärpåavvaktani ettett

skäl kansannolikapådetförutsättervidaretillsåterkallelse attEn
detslutligt, dvs.återkallas ärkommer attkörkortet att sanno-antas att

gärningdenförfällas tillkommerkörkortshavarenlikt att ansvaratt
påskall tidsbestärmnasvidareåterkallelse tillsmisstänkt för. Enhan är

bestämmelsernuvarandetillspärrtid. Skälengäller försätt somsamma
1978/79:178framgårkörkorttills vidareåterkallelse av prop.avom

190, 202.s.
fråganendastskrivelsenöverlämnade rörutredningentillDen om

tillsåterlämnandesamband medilämplighetsprövning ettutvidgad av
övervägandeemellertidföranlederSkrivelsenkörkort.återkallatvidare

sådanaiförekommabörhuvudlämplighetsprövning över tagetom en
grund-detförenligt meddettadärvid ärbörAvgörandefall. omvara
förut-brottgrundkörkortsåterkallelse påläggande kravet att aven

brottmålet.idomlagakraftvunnensätter en
prin-denbetonades viktenpropositionennämnda attI den avovan
åter-ochkörkortsåterkallelseslutligmellanskillnadencipiella enen

gärningbrottsligtillSkäletupprätthålls.vidaretillskallelse att en
slagsådantgärningenkörkortsåterkallelse är attärföranleder att av

körkortspliktiga for-föralämpliginte kankörkortshavaren attanses

ilän och5 och BohusGöteborgsomfattar alla iUndersökningsmaterialet
på grundåterkallathaft körkortet grovtharlän,Skaraborgs avsom

blodet underipromillealkoholkoncentration 1,5överrattfylleri med en
maj 1992.1989 31junitiden 1 -
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don. Lämplighetsfrågan således avhängigär skuldfrågan, vilken ärav
fråga uteslutande för allmän domstol. Körkortsmyndigheten kanen

inte slutligt återkalla körkortet innan skuldfrågan har slutligt avgjorts.
En återkallelse tills vidare innebär körkortsmyndighetenatt gör ett
antagande hur skuldfrågan kommer besvaras och bedöm-att görom
ningen körkortshavaren därför inte kommeratt lämpligatt attanses
föra körkortspliktiga fordon under viss tid. Den interimistiska åter-
kallelsen kan tillfälligt avbrott i körkortshavarens förar-ettses som
behörighet i avvaktan på skuldfrågan och därmed lämplighetsfråganatt
har slutligt När giltighetstidenprövats. för den interimistiska återkal-
lelsen har löpt bör körkortet återlämnas, skuldfråganut, även ännuom
inte har slutligt avgjorts. Med hänsyn till de förhållandevis långa
spärrtider vårt förslag innebär bör dock förarprov krävas,som se
avsnitt 6.5.

Giltighetstiden för interimistisk återkallelse skall denmotsvaraen
spärrtid kan bli fastställd vid slutlig återkallelse.antas Ursom en
rättssäkerhetssynpunkt bör det inte giltighetstiden för-accepteras att
längs därför skuldfrågan inte avgjortsännu och den slutliga lämp-att
lighetsprövningen inte kunnat ske. Så skulle emellertid bli fallet om
återlåmnandet körkortet skulle bero på utfallet "interimis-av av en ny
tisk" lämplighetsprövning. Denna måste då förhållan-avse samma
den de prövades vid beslutet återkallelse tills vidare ochsom som om
ledde till den fastställda giltighetstiden. Det svårt hävdaär detatt att
med sådan ordning skulle finnas någon principiell skillnad mellanen

slutlig återkallelse och återkallelse tills vidare.en en
De betänkligheter generellt kan lämplighetspröv-motsom resas en

ning i samband med återlämnande tills vidare återkallat körkortettav
förstärks, det blir fråganär utvidgad lämplighetsprövning. Enom en
sådan skulle innebära körkortsmyndigheten, körkorts-att trots att
havaren inte dömts förännu trafiknykterhetsbrott, skulle agera som

så hade skett, dvs. kräva särskilt utlåtande nyktert lev-ettom ettom
nadssätt.

Vi denna bakgrund någon lämplighetsprövningmot inteattanser
skall ske tillsvidareåterkallatnär körkort efter giltighetstidensett ut-
gång före slutligt avgörande i skuldfrågan skall återlämnas tillmen
körkortshavaren.
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körkortsfrågorAdministration8.4 av

läns-handläggasbörKörkortsärendenförslag:Utredningens av
ställetfolkbokförd ikörkortshavarenlän där äri detstyrelsen

körkortstillståndet.meddelatharlänsstyrelseför den somav

Bakgrund8.4.1

slutbe-skall iDir. 1995: 155utredningentilltilläggsdirektivenEnligt
hanteringlänsstyrelsernasförenklingförslag tilltänkandet lämnas av

majden 18riksdagengrund isinDirektiven harkörkortsfrågor. attav
1994/95:126, bet.förslag prop.regeringensgodkänt1995

kör-återkallelsefrågor1994/952356rskr.l994/95:TU23, att avom
körkortshavarenlän där ärlänsstyrelsen i detskallkort prövas av

körkortstill-meddelatlänsstyrelsedenstället förfolkbokförd i somav
genomförsreformendock innanbörEnligt direktivenståndet. en nog-

ytterli-och behovetändringenkonsekvensernaanalys avavavgrann
kör-hanteringenförenklingförförfattningsändringar avavengare

utredas.hänseendei dettakortsfrågor
anförs följande.24propositionen s.nämndaI den ovan

detregeringen ärkörkortåterkallandeärenden attI anseravom
skallmyndighetenbesök påkörkortshavarnaangeläget ettatt genom

hand-träffa den eller depersonligenha möjlighet att personer som
vid denhandläggaslämpligendärförArendena börärendet.lägger
ordningsådanfolkbokförd. Enkörkortsinnehavarendär ärlänsstyrelse

myndigheter,berördamed andraockså kontakterna t.ex.underlättar
handläggnings-förkortaDettasocialnämnden. ägnatoch ärpolisen att

de ärendenkostnaderna. Iadministrativadeoch minskatiden om
handlägg-behörighet underlättasvidgadkörkortstillstånd avsersom

och ad-handläggningstidernabedömerRegeringenocksä.ningen att
till följdökakommer attintetotaltministrationskostnaderna sett av

förändringen.

Överväganden och förslag8.4.2

körkorts-skall handläggalänsstyrelsevilkenBestämmelser somom
och §§.33, 34 35bl.a. i 26,i KKF,närvarandefinns förärenden

länssty-skall hoskörkortstillståndansökan görasinnebärDe att omen
körkortstillståndfolkbokförd. Harsökandendäri det län ärrelsen ett

kör-körkortet ellerbeträffandefrågoralladäremotmeddelats prövas
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kortstillståndet den länsstyrelse meddelat tillståndet. Det inne-av som
bär inte enbart frågor körkortsingripandeatt frågorävenutanom att

särskild utredning och beslut föreskriva villkor för kör-attom om
kortet, skall den länsstyrelseprövas har meddelat körkortstill-av som
ståndet. Det gäller också vissa andra frågor uppkommer sedansom
körkortstillståndet meddelats, frågor förnyelse körkortt.ex. iom av
vissa fall.

Frågor giltighet utländskt körkort länsstyrelsenprövasettom av av
i det län där körkortshavaren folkbokförd eller,är han inte ärom
folkbokförd i Sverige, länsstyrelsen i det län där förseelsen ellerav
ingripandet har skett.

Vistas körkortshavaren i län, får länsstyrelsen hänskjutaett annat
ärendet till länsstyrelsen i detta län körkortshavaren begär det ellerom
länsstyrelsen finner det lämpligt.annars

En ändring den s.k. forumregeln i KKF i frågor körkorts-av om
ingripanden i enlighet med förslaget i 1994/952126 medför attprop.

andra forumbestämmelseräven i KKF bör ändras så de ansluter tillatt
denna ordning. T.ex. bör den länsstyrelse skall inleda utred-som en
ning beträffande körkortshavares lämplighet densammaen vara som

fråganprövar eventuellt körkortsingripande med anledningettom av
vad kommit fram vid utredningen. Om utredningen i ställetsom ger
vid handen det bör föreskrivas villkor för körkortsinnehavet,att bör
likaledes beslut villkor för körkortsinnehavet fattas länsstyrelsenom av
i det län där körkortshavaren folkbokförd.är

Vi bedömer ordning detta slag, i likhet medatt propositions-en av
uttalandena, i huvudsak skapar förutsättningar för förbättrad ochen
effektivare hantering körkortsärenden, både för myndigheterna ochav
för den enskilde. Förslaget medför dock viss omfördelningen av
körkortsärendena mellan länsstyrelserna, torde storstadsregioner-t.ex.

tillföras ärenden från de mindre befolkningstäta länenna attgenom
körkortshavaren bytt folkbokföringsort sedan körkortstillståndet med-
delades. Vägverket har tagit fram uppgifter hur förändringenom
skulle påverka antalet gällande körkort i respektive län. Av uppgifter-

framgår länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala,t.ex. att Malmöhus,na
Hallands och Göteborgs och Bohus län skulle tillföras körkortshavare
medan övriga länsstyrelser skulle färre körkortshavare. I t.ex.
Stockholms län skulle enligt uppgifterna antalet körkortshavare öka
med 100 000 12 %+ medan körkortshavarna i Jönköpings länca
skulle minska med 20 000 %.nästan 10 Troligtvis kommer-
förändringarna i antalet körkortshavare medföra motsvarandeatt en
förändring beträffande antalet körkortsärenden. Förändringarna i dessa
avseende torde dock inte sådana de bör hindra införandetattvara av
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gälla detbörkörkortsfrågor. Detsammaförforumreglerändrade
körkortsakterföljdfår tillforumreglerändrade attförhållandet avatt

körkortsärendefalli delänsstyrelsernamellan ettskickasfårm.m.
län.tillflyttatharkörkortshavaren annatoch ettaktuelltblir

gällerdetforumreglerna närföreslår viSammanfattningsvis att
ifolkbokföringsortkörkortshavarenssåändraskörkortsärenden att

kör-skalllänsstyrelse prövavilken etthand bör avgöraförsta som
bestäm-tillämpningenochutformningenBeträffandekortsärende. av

kap.till 1författningskommentarernatillvihänvisarmelserna
11.2.avsnitt§ KKF5

frågor avgifterVissa8.5 om

dels ifirmskörkortsärendenföravgifterBestämmelser om
Vägverket.förmed1972:648förordningeni taxadels110 § KKF,

utfärdandeärendenföravgiftsbestämmelserfinnsKKF avI avsersom
dispens-länsstyrelsernasochtraktorkortförnyelsetraktorkort, omav

ibestämmelsernagällerstorlekavgifternasBeträffandeärenden. av-
körkort,körkortstillstånd,Avgifter för1992:191.giftsförordningen

Vägverket.förmedförordningenenligt taxabestämsm.m.
från Kom-iberörskörkortsärendenföravgifter ettReglerna om

ärendeöverlämnatutredningentillmunikationsdepartementet
Ärendet länsstyrelsen iframställning frånK95/ll29/RS. enavser

ansökanavgift förreglernaHallands län översyn omomavom en
Länsstyrelsenskörkort.utländsktutbyteoch förkörkortstillstånd av

avgifter för vissa ären-i KKFbestämmelsernainnebärförslag att om
körkortstillstånd ochansökanföravgiftsåden ändras uttasatt om

svenskt.körkortutländsktutbyte mot ettansökan avom
enligtärendenavgifter förfrågorharbedömningvårEnligt om

kompetensför-ochmedsambandintimtKKFochKKL ansvars-ett
iredovisatvilänsstyrelserna. SomochVägverketmellandelningen

administrativaochorganisatoriska över-devi3.3avsnitt attanser
grund häravPåvårt uppdrag.ingår iintedetta kräverväganden som
avgifter förframför alltframställninglänsstyrelsensdåoch avser

vislopas,förslag kommervårtenligtkörkortstillstånd, att ansersom
en ochorganisatoriskadelösningpåavvaktandet i avatt

nuvarandeändring i dennågonbörintefrågorna görasadministrativa
körkortsärenden.avgifter iförordningen
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Frågor8.6 rörande

rapporteringssystemet

Utredningens förslag: Underrättelse brott skall skeom om
brottet föranlett penningböter överstiger 800 kr i stället försom
600 kr, gäller i dag. Motsvarande beloppsgräns föreslåssom
också gälla vid upprepade förseelser.

8.6.1 Bakgrund

Vägverket skall enligt nuvarande 86 § KKF framställa registerbladett
verket fårnär enunderrättelse eller besked från Rikspolisstyrelsenett
vissa brott. På registerbladet uppgifter underrättelsen ochom anges ur

körkortsregistret. Registerbladet sänds till berörd länsstyrelsen tarsom
ställning till innehållet i underrättelsen skall föranleda körkorts-om ett
ingripande. Enligt nuvarande regler skall underrättelse inte lämnas
beträffande brott föranlett penningböter med sammanlagt 600 kr,som

den bötfällde under de fem åren inte har funnits skyldigsenaste tillom
något brott skall En enstaka förseelseannat rapporteras.som som
föranlett penningböter högst 600 kr resulterar alltså inte iom att ett
registerblad framställs, inte körkortshavaren gjort sig skyldig tillom
något brott.annat

Vägverket framställer ungefär 240 000 registerblad år. Avper
dessa föranleder endast cirka 25 någon form körkortsin-procent av
gripande.

Regeringen har den 6 april 1995 till utredningen överlämnat en
framställning från Vägverket ändringar bestämmelserna i KKFom av
rörande rapportering brott i syfte minska antalet onödigt fram-attav
ställda registerblad.

Regeringen har därefter den 21 december 1995 uppdragit Väg-
verket utreda handläggningen körkorts-att och yrkestrafikärendenav
och föreslå de tekniska och administrativa förändringaratt behövssom
för effektivisera den K95/4424/4. Uppdragetatt har utförts i samråd

Örebromed länsstyrelserna i Stockholms och län. I redovisning av
uppdraget FTl0 96:647 föreslås ändringar vad gäller underrättelse-
skyldigheten och därmed Vägverkets skyldighet framställa register-att
blad.
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överväganden8.6.2 och förslag

En rimlig utgångspunkt det gäller i vilka fall underrättelsenär om en
brottslig gärning skall lämnas till körkortsmyndigheten brottetär att
kan föranleda körkortsingripande. Om det redan innan underrättelseett

går konstatera brottet inte skall föranleda något körkorts-görs att att
ingripande, bör inte heller någon underrättelse beträffande brottet
lämnas.

I syfte minska antalet onödiga underrättelser föreslår Vägverketatt
och tvåde länsstyrelserna i den nämnda redovisningenovan av upp-
draget bl.a. följande. Beloppsgränsen för underrättelseskyldighet be-
träffande brott höjs från nuvarande 600 kr till 800 kr i penningböter.
Beträffande vissa brott inte föranleder högre penningböter änsom

väjningsplikt,kr,800 vissa farliga omkörningar, brott brottt.ex. mot
lastsäkringsbestämmelser och underlåtenhet hålla tillräckligtmot att

avstånd till framförvarande fordon, dockbör underrättelse alltid läm-
eftersom dessa brott normalt bör föranleda körkortsingripande.ettnas,

dåDet gäller brott bestämmelserna i 27 och 45 51 §§ VTK. Vidmot -
upprepade förseelser föreslås också sammanlagd beloppsgräns påen

för800 kr i penningböter underrättelse skall lämnas.att
ändringar iDe underrättelseskyldigheten brott Vägverketom som

och länsstyrelserna föreslår enligt vår mening väl avvägdasynes vara
och förenliga med vårt förslag till för körkortsin-även nytt systern
gripande. Vårt förslag till bestämmelser i KKF underrättelseskyl-om
dighet brott innehåller därför de Vägverket föreslagna ändring-om av

vårt förslag till kap. 3 § första7 stycket KKF.arna, se
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9 Körkortslagstiftningens struktur

Utredningens förslag: för den enskilde väsentligaste reglernaDe
körkortslag.samlas i en ny

körkortsförordning i princip inI endast till-tasen ny rena
lämpningsföreskrifter.

Bestämmelserna förarutbildning förs från tillKKFöverom
tvâ författningar lag trafikskolor och förordningom omnya -
trafikskolor.

överväganden förslagoch

Förutsättningarna för föra fordon olika slag finns i såvälrätten att av
vill vilkaKKL KKF. Den krav ställs fört.ex. veta attsom som som

få gäller för körkortsingripandekörkort eller vilka regler måstesom
således gå båda dessa författningar.igenom KKL kan sägas vara
förhållandevis väl strukturerad, vilket dock inte fallet med KKF.är

Enligt vår mening bör den enskilde i princip behöva endast till
för få vilka regler gäller. bör sådantKKL Lagen iatt veta som av-

seende innehålla bestämmelserna förarbehörighet, behörighets-om
förutsättningarnahandlingarna körkort och traktorkort, för att ut-

färda sådan handling körkortsingripande. Till lagen bör ocksåsamt
från föras de för den enskilde viktigaste reglerna förKKF över öv-
ningskörning, behörighetsåldern och kravet på uppsiktdvs. över öv-
ningskörning. Vissa administrativa bestämmelser reglersamt om
överklagande, ansvarsbestämmelser och bemyndigande kan inte und-

i KKL. Reglerna utländska körkort har redan tagits in i KKLvaras om
och träder i kraft den juli 1996.1

Innehållet i bestäms de materiella bestämmelserna iKKF KKLav
och det bemyndigande i lagen till regeringen meddelaattsom ges
ytterligare föreskrifter. bör endast innehålla tillärnpnings-KKF rena

riktar sig enskildaföreskrifter. Materiella bestämmelser till ochsom
i dag finns i bör i stället i lagen. I vissa avseendeKKF, ärsom ges
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skall bli alltför omfângsrik,för inte KKLdock ofränkomligt,det att
enskilda. gäller undan-sig till Detföreskrifter i KKF riktar t.ex.att

inom särskilda områden ochvid körningfrän behörighetskraventagen
Nuvarande innehållerövningskörning. KKFföreskrifternärmare om
förordning. gäller bl.a.inte bör i Detockså bestämmelser ges ensom

Enligt nuvarande bestämmelserförarutbildning.bestämmelserna om
tillstånd Vägverket. Tillståndefterfår trafikskola drivas endast av

tillståndet kanlämplighetsprövning. Ett meddelateftermeddelas en
trafikskolorsaknar betydelse för be-återkallas. Bestämmelserna om

Vi föreskrifternaföreslår därförföra motorfordon.hörigheten attatt
förarutbildningen i brett perspek-detrafikskolor, röräven ettomom

lag och förordningsärskilda författningartiv, bör i en en omges -
trafikskolor.

bestämmelser enligt vårinnehåller ocksåNuvarande KKF som
myndighetsföreskrifter. gällerform Detmening kan meddelas i av

föreskrifter förnyelse körkort och traktorkort ibl.a. närmare avom
förstörts eller förkommit. I dessafall, körkort harvissa när ettt.ex.

kunna i Vägverkets före-hanteringsbestämmelserfall bör gesrena
och vilka följdernaförnya körkortskrifter. Skyldigheten är närettatt

dock regleras i KKL.körkortet inte förnyas bör
också kunna demeddelade Vägverket börFöreskrifter ersättaav

för fâvissa förutsättningarbestämmelserna i KKFdetaljerade attom
skall förete bevis förarut-sökandenavlägga förarprov, attt.ex. om

bildning för fordonsslaget.
bestämmelserna i KKFutgångspunkt vidEn allmän översynen av

återkommer i flera olikabestämmelser, i dagförsöka samlaär att som
generell bestämmelse. Det gäller bestämmel-sammanhang, i t.ex.en

skall viss fråga och skyl-vilken länsstyrelse pröva omsom enser om
förstörts eller förlorats.anmäla körkortdigheten att ettatt

i tordekörkortsregistret KKF. DetReglerna tar stort utrymmeom
förbättring överföra dem tilldock inte medföra någon strukturell att en

därför kvarstå de ocksåförfattning. bör i KKF, därsärskild De
sakligt hör väl hemma.

indelas i kapitel.Såväl KKF börKKL som
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10 Kostnader

I kostnadshänseende innebär våra förslag framför allt den admini-att
strativa hanteringen körkortsärenden förenklas. I vilken omfattningav
detta kommer medföra kostnadsminskningar för det allmännaatt är
dock inte möjligt uppskatta med något så säkerhet. Någranäratt ens
kostnadsökningar torde inte behöva förutses. Den enskildes kostnader
kommer liksom för närvarande bestå i avgifter för myndighets-att
hanteringen i olika sammanhang. Förslagen innebär inte i sig någon
förändring i det hänseendet. Det undantagslösa kravet på lämplig-
hetsprövning och förarprov för den fått sitt körkort återkallatatt som
skall kunna få körkort medför dock marginell kostnadsök-ett nytt en
ning för den enskilde.

För bedömningen förslagens kostnadsaspekter kan följandeav vara
viss betydelse.av
En lättöverskådlig körkortslagstiftning bör körkortsmyn-göramer

digheternas tillämpning mindre resurskrävande.
Om kravet på körkortstillstånd slopas enligt vårt förslag, kommer

Vägverkets hantering körkortsärenden bestå endast i utfärdandeattav
körkort; beslut utfårdande, framställning körkortet ochav om av

utskick till sökanden. Förarprovsstationerna kan dock i viss utsträck-
ning komma de för den förenklade lämplighetspröv-att ta emot
ningen nödvändiga handlingarna för vidarebefordran till länsstyrelsen.

Länsstyrelsernas resursåtgång för hantering ansökningarav om
körkortstillstånd och frågor körkortsvillkor uppgår enligt uppgiftom
till drygt 100 årsarbetskrafter. Någon beaktansvärd förändring i
resursåtgången kan inte förväntas, institutet körkortstillståndom er-

med lämplighetsprövning i anslutningsätts till förarprovets teore-en
tiska del.

Vårt förslag till påföljdssystem med uppdelning i återkal-nytt en
lelsegrundande och varningsgrundande förhållanden bör i de flesta fall
förenkla prövningen hos länsstyrelserna och förvaltningsdomstolarna,

helhetsbedömning körkortshavarenäven fortfarande blirom en av
aktuell vid bestämmande spärrtid och vid prövning förut-t.ex. av av
sättningarna för Villkorlig körkortsåterkallelse. Den utvidgade möjlig-
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ocksåkörkortsingripande bör görabesluttill preliminärtheten om
resurskrävande.mindrehandläggningen

länsstyrelsenkörkortsingripande kommer prövasFrågor att avom
i länfolkbokförd. Länsrättenkörkortshavareni det län där är samma

tänkas detta kommerdomstol. kan görabehörig Detblir därmed attatt
begäraöverklagande till länsrättvidbenägnakörkortshavarna attmer

avgörande för domstols-då detnärvarande,förhandling. Förmuntlig
tordekörkortstillstånd har meddelats,vilket länibehörigheten är

körkorts-normalt ske baraförhandlingmuntligbegäran omom
körkortstill-det i vilketdetsammafolkbokföringslänhavarens är som

ståndet meddelats.
uppsikt någonske underalltid skallövningskörningprivatAtt av

medföra administrativakommerhandledare,godkänts attsomsom
för den enskilde.avgiftskostnaderochdet allmännakostnader för

kostnadsökningar, efter-någrainnebäradock inteTotalt bör dettasett
övningskörkörkortstillstånd för denkravetdet nuvarande somsom

samtidigt slopas.
har viförfogande för utredningsarbetettillståttMed den tid som

kostnadseffekter våra förslag kanbedöma vilkamöjlighetinte haft att
trañksäkerhetshänseende.få i
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11 Författningskommentarer

1 1.1 Förslaget till körkortslag

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1§

Paragrafen nuvarande inledande bestämmelse till KKL medmotsvarar
den skillnaden det har lagts till lagen också gälleratt att
behörighetshandlingar sådan dvs. körkorträtt, ochsom ger
traktorkort.

2 kap. Förarbehörighet

1 4 §-

I paragraferna vad krävs för ha förarätt respektiveatt attanges som
slag fordon. I § vilka1 fordon förutsätter innehavav anges ettsom av
gällande körkort. I 3 kap. 6 och 8 § KKL från körkortnär ettanges
börjar gälla och det upphör gälla.när att

I dag föreskrivs släpfordon kopplats till bil skallatt ettom en
föraren ha körkortsbehörighet för detta. Viäven kravet påattanser
körkortsbehörighet för släpfordonet redan följer den behörighet ettav
körkort enligt vårt förslag till 3 kap. §1 KKL. Det behöver därförger
inte i detta sammanhang behörighet krävs för släpfordo-ävenattanges
net.

Paragrafen föra traktorrätten med gummihjul och motorred-attom
skap klass har omarbetats i redaktionellt hänseende. I sak medför
ändringen endast rekvisitet "tillfälligt" utgår. Detta rekvisit tordeatt
ha både begränsad betydelse och svårt tillämpa detnäratten vara
gäller bedöma körningen olovlig eller inte.att ärom
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5§

färd inomsåvitt gällerKKL,nuvarande 6 §Paragrafen motsvarar
övningskörning finns ibestämmelserområde. Särskildainhägnat om

från kravet påundantasinte behöversådan körningvarförkap.,4
dendet självklartförarprovBeträffandeförarbehörighet. är att som
fordonet.behörighet förföreskrivenhainte behöverkörprovavlägger

Övriga speciellasåundantag ärdärför inte behövatordeDetta anges.
i KKF.ställetibelasta KKLinte börde tasutanatt upp

Behörighetshandlingarna3 kap.

och §1 2

och tredje styckena KKL.andranuvarande 1 §Paragraferna motsvarar
TAXIbehörighetenföreslår viavsnitt 7framgårskälAv attavsom

slopas.

3 och 4 §

§ KKF.nuvarande 7Paragraferna motsvarar

5 §

färdmedföras vidi dagvad gällermedi likhetEtt körkort bör som
visas för polismantillsägelseochkörkortspliktigt fordonmed ett

fordonet ochförarengällerdetta endastEftersomeller bilinspektör. av
det denbestämmelseni ärinte den är att sompassagerare, angessom

sig körkortet.skall ha medför fordonet som
§ KKF. Denregleras i dag i 8med sig körkortetpå haKravet att

enligtfråga bördet härenskildeåliggande för den ärform omsomav
detsådant skickskall ikorteti lagform. Attmeningvår attvaraanges

behöva före-mening inteenligt vårtordesvårighetkan läsas utan
skrivas.

6§

enligtföra fordontidpunktfrån vilken rättenstycketFörsta attanger
§ KKLnuvarande 15Bestämmelserinträder. ersätterkörkort omett

iVi har valtlämnatsdet hargäller innankörkort inte attut.att ett
utfärdaVägverkets besluttillkörkortgiltighetenstället knyta attettav

ochgenomgåttsökanden harskall utfärdaskörkortkörkort. Ett när
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alltsåerhålla körkortet,gäller förden prövning närgodkänts i attsom
hindermedicinska förhållanden intepersonliga ochsökandens utgör

och kör-både kunskapsprovethan godkänts iför körkort närsamt
sökandenkörprov prövningenmed godkäntI och ärprovet. av-av

för denne. Frånutfärda körkortskall då beslutaVägverketslutad. att
innebära dagallmänhet tordedag, vilket ioch med denna samma som

den tid detgäller körkortet. Underavlagts,godkänt körprov har som
körkortshavarenvidarebefordra det tillochframställa körkortettar att
föras i enlighetvecka får fordontill cirkakan beräknasvilket en --

motsvarighet till nuvarandeNågonutfärda körkort.med beslutet att
förarprov gäller slagsgodkäntbevisKKL, dvs.6 § ettatt somoma

det nöd-då inte. Inte heller tordebehövsinterimistiskt körkort vara
föraren vid färdskall medförasbeslutetföreskrivavändigt attatt av

poliskontrollVid eventuellförutsätter körkort.fordonmed ett ensom
kontroll kör-beslut, varvidåberopa dettaföraren i ställetfår moten

gäller i andrastraffrihetsgrundfår Sammakortsregistret göras. som
fall, alltså straffgälla i dettamedförs, börkörkortet intefall attnär

fastställas.har kunnatförarens identitetutdömasinte skall genastom
några olägenhetertorde inte innebärabeskrivet slagordningEn av

synpunkt.från polisiär
enbart den situationenvi inteutfärdande körkortMed attavserav

beslutandraefter förarprovbehörighet erhållits ävenutanm.m.en
inskränkning-fordon enligt körkortet,förarör rätten t.ex.att omsom

införs, upphävsvillkor, antingen dessaeller andrai behörighetenar
utfärdas.fall skall körkort Isamtliga dessaeller ändras. I ett nytt

EG-anpassade kör-detuppmärksammassammanhanget bör att nya
uppgift in-innehållajuli 1996, skallinförs den 1kortet, omsom

form olika ko-för framföra fordon ivillkorskränkningar och att av
villkorbeslutarlänsstyrelseninnebärder. Detta att ettt.ex.att om

också skall beslutakörkortet, Vägverketbörja gälla förskall attett om
så länsstyrelsens beslutenlighet med beslutetutfärda körkort i snartett

gälla fråga återkallelsebör ocksåbörjar gälla. Motsvarande när är om
viss behörighet.av

körkortredan har körkortkörkortshavareOm när nyttett etten
överlämna detskyldig efter anmaningutfärdas, bör denne attvara

vårt förslageller polismyndigheten,till Vägverketäldre körkortet se
utfärdade kommer vidäldre körkortettill kap. 8 § KKL. Det7 ett nytt

beslut.körkort detta Detbeslut utfärda ersättasattatt av senareom
särskilt först utfärdade körkortetföreskrivas dettorde inte behöva att

beslutfölja allmänna principergälla. Det tordeupphör att ettatt av
har beslutats.så länge inteendast gäller annat

enligt vårt förslag till 9förnyelse körkort reglerasFrågor avom



146 Författningskommentarer SOU 1996:114

7§

Paragrafen innehåller bestämmelser obligatoriska regelbundnaom
läkarundersökningar körkortshavare med behörigheterna C eller Dav

har fyllt 65 år. Från den juli 1996 gäller enligtl 15 § KKL attsom
sådana undersökningar skall vidske tioårsförnyelsen körkortet,av om
körkortshavaren då har fyllt 65 år. Den nuvarande ordningen har vissa
brister, bl.a. det tioårsförnyelsen de medicinskaär avgör närsom
förutsättningar skall och inte körkortshavarens ålder. En sådanprövas
ordning det möjligt kringgå bestämmelserna obligatoriskagör att om
regelbundna läkarundersökningar. Om körkortet har eller påståst.ex
ha förkommit skall körkortet förnyas det fråga tio-ärutan att om en
årsförnyelse. Efter förnyelse gäller körkortet i tio år. Om sådanen en
förnyelse körkortet innan tioårsförnyelsen kommergörs nästastraxav
förnyelsetillfälle och därmed kravet på läkarundersökning skjutasatt
framåt i tiden tio är. Vi sådan ordning otillfredsstäl-ärattmenar en
lande. Vårt förslag kravet på obligatoriska regelbundna läkar-är att
undersökningar i stället knyts till körkortshavarens ålder så sätt att
behörigheterna C och D endast gäller till och med det år då körkorts-
havaren fyller 65 år. sådanEn ordning medför det inte behövsatt
något anmaningsförfarande för behörigheterna skall upphöraatt att
gälla. kommerDe i stället upphöra gälla automatiskt vidatt att ut-
gången det år körkortshavaren fyller 65 år, denne inte ansökerav om

giltighetstiden för behörigheterna skall förlängas. giltig-Föratt attom
hetstiden skall förlängas krävs självfallet de medicinska kraven föratt

inneha körkort med dessa behörigheter uppfyllda. I falläratt annat
bör ansökningen avslås.

Det vidare vår uppfattning de återkommandeär läkarundersök-att
ningarna efter 65 år måste tionde år för de skalltätare än vart attvara
ha någon trafiksäkerhetseffekt. föreslårVi därför körkortshavarensatt
medicinska förutsättningarna för inneha behörigheterna C och Datt
skall femte år från det körkortshavarenprövas har fyllt 65 år.vart

Beträffande det praktiska förfarandet vid ansökan förlängden om
giltighetstid för behörigheterna C och hänvisarD vi till kommentaren
till 3 kap. 3 §KKF.

8 §

körkortEtt bör i vissa fall upphöra gälla formella skäl, alltsåatt av
beslut återkallelse eller omhändertagande körkortet. Dessautan om av

situationer regleras förevarandei paragraf.
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Punkt 1

förnyats iinte harkörkort rättblirordningEnligt nuvarande ett som
ansökaanmaningföljerkörkortshavarenintetid ogiltigt, att omenom

ogiltighets-§ KKF. Dennaviss tid 24inomkörkortetförnyelse av
kör-tid förnyadeicke ifall detuppstå i de rättendastsituation kan

fallvissa andrabilinspektör. Iellerpolismanförkortet visas avupp
gälleråterkallas. Det närstället körkortetskall iförnyelseunderlåten

villkor enligtbesluttill följdskall ändraskörkorteti etttexten omav
skyldigkörkortshavarenandra fall ärytterligare när att34 § KKF. I

varkenkörkortetförnyaunderlåtenhetmedförkörkortetförnya atten
vissåterkallas,skallkörkortet närogiltigt ellerdet blir t.ex.att enatt

bestämmelsermening dessavåråterkallats. Enligt ärbehörighet har
förstå.svårakrångliga ochonödigt att

innebärbestämmelserdessaförenklingförslag tillVårt att ettav
föreläggande. Ettefterinte förnyasdetgälla,körkort upphör att om

Somlänsstyrelsen.meddelaskörkortet börförnyaföreläggande att av
förnyelsen enbarttill 9 §i kommentarenutvecklarvi närmare avser

ändras. Omkörkortet skalluppgifterna iformelladesituationer där en
förnyelse körkortethar ansöktsåledes intekörkortshavare avom

förelägga körkorts-länsstyrelsenutfärdandet, böreftertio årsenast
körkortet hos Väg-förnyelseansökaviss tidinomhavaren att avom

gälla.automatiskkörkortetföreläggande upphörFöljs inteverket. att
förnyelse tillunderlåtengälla vidvår meningenligtbörDetsamma

har ändrats.ellerkörkortshavarensföljd att personnummernamnav

Punkt 2 4-

förstanuvarande 15 §punkterBestämmelserna i dessa motsvarar
2 KKL.andra stycketochstycket 3 5 samt

Punkt 5

körkorts-återkallas,körkort skallnärvarande gällerFör att ett om
tvek-systematiskakan anförasDet16 § 10 KKL.begär dethavaren

begärankörkortshavareshänförasamheter attmot att omegenen
bestämmelser reglerartillgällaskall upphörakörkortet att sam-som

återkallel-dvs.körkortsinnehav,ingripahällets möjligheter mot ettatt
körkort.se av

detvissa oklarhetermedför ocksåordningen närnuvarandeDen
körkortSverige. utländski Ettutländska körkortgiltighetengäller av
svensktockså harinnehavarenSverige,inte igäller nämligen ettom
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körkort och detta omhändertaget eller återkallat.är Om den som
innehar både svenskt och utländskt körkort vill behålla detett ett
utländska, skall han enligt 15 b § KKL begära återkallelse detav
svenska körkortet. Enligt ordalydelsen blir emellertid det utländska
körkortet då ogiltigt. förarbetenaI till bestämmelsen prop. 1995/96
118 27 frågan hur begreppet återkallat i dettaatts. anges om sam-
manhang skall tolkas jämförelsei med vissa artiklar i EG-direktivet

körkort får överlämnas till rättstillämpningen. För undvikaattom
tillämpningsproblem vi körkortshavares begäran kör-att attanser en
kortet inte längre skall gälla bör formell ogiltighetsgrund,utgöra ien
stället för i dag, återkallelsegrund. Till skillnad de andramotsom en
ogiltighetsgrunderna i denna paragraf bör länsstyrelsen i detta fall
meddela beslut körkortet upphört gälla. En begäranett att att attom

körkort skall upphöra gälla bör kunna viss behörighet,ett att avse en
vilket i andra stycket.anges

9§

Bestämmelsen reglerar i vilka fall körkort skall förnyas. Det börett
ske tio år efter utfärdandet och någon ändring inträtt beträffandenär
uppgift i körkortet, har ändrats. Enligt nuvarandet.ex. att namnet
bestämmelser hänförs till förnyelse körkort alla ändringar i kör-av
kortet, uppgifterna formella eller materiella.är Körkortetoavsett om
skall i dag förnyas viss behörighet återkallas ellert.ex. ettom en om
villkor för körkortet skall kortet. Ett körkort skall ocksåanges
förnyas körkortshavarens har ändrats eller körkortet harom namn om
förkommit. Vi förnyelse körkort endast bör komma iattmenar av
fråga ändringarna i körkortet formellnär alltsåär beträffan-natur,av
de uppgifter saknar betydelse för föra fordonrätten enligtattsom
körkortet. Det sig då uppgifter harrör betydelse för körkortetom som

legitimationshandling, tioårsförnyelse, ändrat ellert.ex. närsom namn
körkortet förstörts eller förkommit. Ett körkort skall däremotnytt
utfärdas ändringen materiellär natur.om av

10§

I paragrafen de formella krav sökanden måste uppfylla föranges som
kunna erhålla körkort. Kraven de i dag iatt ett motsvarar som anges

9 § 2 och 3 12 § första stycket KKL.samt
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11§

stycket KKL.nuvarande § förstasak 7istycketFörsta motsvarar
lämplighetenvad den personligabeskrivsandra stycketI närmare

stycket KKL. I§ andranuvarande 7stycketI sak motsvararavser.
redaktionellaföreslår vi vissabestämmelsentill denförhållanden

sökandenskall beaktassärskiltdetföreskrivsdagändringar. I att om
antyder det finnsOrdalydelsenlevnadssätt.för nyktertkänd attär en

levnadsförhållanden. Detnyktrasökandenskännedompersonlig om
föreslårfinns. Visådan kännedomundantagentorde tillhöra att ennog

opålit-med "intelevnadssätt" ärkänd för nyktert ersättsuttrycketatt
medkorresponderarkriteriumsådantnykterhetshänseende. Ettlig i
kap.vårt förslag 5enligt16 § 5 KKLenligtâterkallelsegrunden

därsituationerfrämstnykterhetshänseendeiOpålitlighet§ 1.5 avser
körkortshavare,nykterhetsanmärkningardet har riktats t.ex. attmot en

be-omhändertagandelagenenligtomhändertagenblivithan avom
ellerläkemedelnarkotika,alkohol,Missbrukrusade avpersoner.

å andradet centralapåverkar utgörandra droger nervsystemetsom
enligt gällan-körkortför innehavmedicinsk hindersidan också ett av

innehav körkortförmedicinska kravföreskrifterde m.m.avom
situationensåledes dennykterhetshänseende syftariOpålitlighet att

nykterhetsamnärkningarriktatsharkörkortshavare utan attdet mot en
hinder förmedicinsktföreliggervisar detanmärkningardessa ettatt

körkortsinnehav.fortsatt
medförainte avseddandra stycketlydelsen ärföreslagnaDen attav

bedömningenbeträffandeförändringarnågra sakliga om en personav
eller inte.körkortshavarelämpligkan somanses

Definitionsaklig ändring.någoninnebärtredje styckethellerInte
avseendensådanafunktion itrafiksynbegreppet är synorganensav

nuvarande kravettrafiksäkerhetssynpunkt. Detbetydelse frånharsom
syfte förtyd-vår mening, ienligtbörtillfredsställande trafiksyn att
tillfredsställan-med kravbestämmelserna,förenkla ersättasliga och

detansökningen Videt slagföra fordonförde att avser. anseravsyn
hörselförmågasökandenssärskiltnödvändigtinte nämnavidare attatt

påkörkortnågonförekommatorde inte vägrasbeaktas.skall Det att
hörselförmåga.grund sinav

12§

fjärde stycket KKL.nuvarande §7Paragrafen motsvarar
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13§

Kravet på godkänt förarprov bör liksom övriga krav ställs påsom en
blivande körkortshavare kopplas till utfärdandet körkort i stället förav

för närvarande 13 § KKL till utlämnandet körkortetsom av
jfr kommentaren till 6 §. I lagen bör också förarprovetattanges
består två kunskapsprov och körprov.moment ett ettav -

Förarprov får enligt nuvarande 19 § KKF regel endastsom av-
läggas den har körkortstillstånd, dvs. den med hänsyn tillav som som
sina personliga och medicinska förhållanden kan lämpliganses som
förare körkortspliktigt fordon. Som vi redovisast i avsnitt 3.3 före-av
slår vi emellertid handlingar skall läggas till grund för bl.a.att som
lämplighetsprövningen skall in i anslutning till kunskapsprovet.ges
Denna ordning förutsätter kunskapsprovet kan avläggasatt utan att
lämplighetsprövningen avslutad. Däremotär bör den slutliga delen i
förarprovet körprovet inte få avläggas förrän sökanden visat sig- -
uppfylla de övriga krav gäller för få körkort. Det därförattsom anges
i andra stycket körprov får avläggas endast den uppfylleratt av som
kraven i 10 och 11

14§

I paragrafen de allmänna krav bör gälla för godkännas iattanges som
förarprov. I nuvarande 14 § KKL förhållandevisett detaljeratanges

vad förarprov Enligt vår mening behöverett i KKL inte när-avser.
förarprovvad det torde tillräckligtett utanmare anges avser attvara

beskriva sökanden skall godkännas i det visaratt denneprovet, attom
har de kunskaper och den förmåga från trafiksäkerhetssynpunktsom
bör ställas förare körkortspliktigt fordon. De detaljerade kravav
kunskaper förmågaoch bör gälla vid förarprov bör lämpligastsom
meddelas i Vägverkets föreskrifter.

15§

Paragrafen nuvarande 12 § andra stycket KKL.motsvarar Kravet
B-behörigheten redan innehas kopplat tillatt är utfärdande körkortav

och inte i dag till förarprovet, vidare kommentaren till 6som se
undantagDet i dag gäller för det fall dessa behörigheter innehaftssom

de åren bör enligt vår mening finnas kvar.senaste Tidsramentre
år därvidär anpassad till den längstatre spärrtid för närvarandesom

Ävenkan komma i fråga vid återkallelse körkort. vi föreslår attav om
den längsta spärrtiden i fortsättning bör fem år, vi detattvara anser
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tid.denna Denundantag tillifrågavarandeutsträckaskälinte finns att
år börså lång tidunderåterkallatkörkort tresitthafthar somsom

körkortsinnehav.tidigaresigtillgodoräknafåinte ett

16§

sakIstycket KKL. ärtredje12 §nuvarandeParagrafen motsvarar
ochundantagsmöjligheternaBeträffande attavsedd.ändringingen

hänvisas tillkörkort,utfärdandetillkopplatsbehörighetpåkravet av
§§.och 15till 6kommentarerna

J7§

iliknandepådet sättföreslår viavsnitt 3.3framgår attSom somav
avläggsförarprovkörkortssökande innanförmöjlighet attdag enges

förkravenmedicinskapersonliga ochdeuppfyllerhanbeskedfå om
förhinderförhållandenapersonliga utgördeOmbehörighet.sökt

förslagenligt vårtspärrtidbeslutalänsstyrelsendärvidbörkörkort om
och inne-bestämmelsentillskälendeBeträffande närmaretill 19

avsnitt.nämndatillhänvisasdenbörden av

18§

föreskrivaskunnaolika villkorböri daggällervadmedlikhetI som
behörig-ibegränsningkanvillkorEttkörkortsinnehav.för avse enett

automatväxlad bil,utrustning,vissmedfordontill t.ex.heten att avse
glasögonfärd,uppfyllas vidmåste attförpliktelse t.ex.eller somen
kontrol-fortlöpandesyfta tillocksåkanvillkoranvändas. Ett attskall

körkortsinne-förgällerde kravuppfyllerkörkortshavarenlera somatt
tidsintervall invissamedvillkoretkanfallsådant atthavet. I geavse

läkarintyg.
kun-närvarandeförpåkörkort bör sättförVillkor ett somsamma

utfärdats. Detsam-harkörkortefterochinnanbådeföreskrivas ettna
upphävas.ellerändrasvillkoret börgällabör omma

villkorbestämmelsersärskildavissagällerdagI avsersomom
fordon. Iautomatväxladeförgällatillkörkortetbegränsningar attav

vill-intelänsstyrelsen,villkorbeslutingetfall krävsdessa omavom
följerbegränsningenskäl,medicinska attföranledskoret utan avav

upphörVillkoret§ KKF.fordon 34sådantpåavläggsförarprov ett a
godkäntlänsstyrelsen,beslutsärskiltocksåfalli sådana omutan av

bil.växladmanuelltpåavläggsförarprov en
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Antalet körkortshavare med villkor, begränsar körkortetssom
giltighet till automatväxlade bilar 000.‘uppgår till drygt 4 Detta för-
hållandevis ringa antal torde inte motivera den särlösning som nuva-
rande bestämmelser innebär. Enligt vår mening bör därför vill-även
kor innebär körkortet begränsat tilläratt gälla försom att automatväx-
lade bilar beslutas länsstyrelsen. Detsamma bör gälla villkoretav om
skall upphöra. Det innebär körkortssökanden redan iatt sinen an-
sökan körkort måste han avlägga förarprovetom attange om avser

automatväxlad eller manuellt växlad bil. På i dagsätten samma som
bör godkänt förarprov på manuelltett växlad bil innebära vill-en att
koret kan upphävas. I sådant fall bör således Vägverket underrätta
länsstyrelsen det godkända Bestämmelser vilka for-provet.om om
donsslag personbil, lastbil eller buss begränsning skallsom upp-- -
höra gälla för vid godkänt förarprovatt påett lastbilt.ex. tung
jfr 34 § andra stycket, bör lämpligen kunna meddelas i Vägverketsa
föreskrifter.

19§

Om de personliga förhållandena hinderutgör körkort, bör i likhetmot
med vad gäller i dag den tid bestämmas före utgång körkortsom vars
inte får utfärdas spärrtid. För närvarande finns bestämmelser om-
spärrtid vid meddelande körkortstillstånd och vid återkallelseav av
körkort i paragraf 21 § KKL. Vi det i anslutningenävenen attanser-
till bestämmelser körkortsgivningen bör finnas bestämmelseom en om
spärrtid. Beträffande spärrtidens längd hänvisar vi till avsnitt 6.4.

20 och 21 §

I 20 § de särskilda bestämmelser bör gälla för traktorkort ianges som
fråga krav på ålder, personliga och medicinska förhållandenom samt
godkänt kunskapsprov. I sak vårt förslag nuvarande be-motsvarar
stämmelser i 28 30 KKL.-

Flertalet de bestämmelser gäller för utfärda körkort börav attsom
också tillämpliga vid utfärdande traktorkort. Ett traktorkortvara av
bör inte giltigt det omhändertagetär eller innehavarenvara om om av
traktorkortet begär det skall upphöra 8 § 2 ochatt 5. Bestämmelser-

vad prövningen de personliga och medicinska förhållandenna om av
skall bör också gälla vid utfärdande traktorkort ll §. Det-avse av

Vägverkets körkortsstatistik februari 1995
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gäller bestämmelserna skyldighet underkasta sig läkar-attsamma om
undersökning förutsättningarna12 §, för godkänna kunskaps-att

14 §, möjligheten föreskriva villkor för traktorkort §,17provet att
möjligheten begära förhandsbesked 18 § och spärrtid 19 §.att

Övningskörning4 kap.

§1

Som vi i avsnitt 9 bör för den enskilde grundläggande bestäm-sagt
melser övningskörning finnas i KKL. Förevarande paragraf mot-om

nuvarande 72 § KKF med endast saklig ändring. Den hänförsvarar en
sig till förslagvårt kravet körkortstillstånd slopas, vilket kom-att

övningskörning. För den fått sitt körkortävenatt attmer avse som
återkallat inte skall ha övningsköra underrätt spärrtiden bör detatt
därför föreskrivas övningskörning inte får ske medan spärrtidatt
löper.

2§

Paragrafen nuvarande första73 § stycket jämfört med tredjemotsvarar
stycket KKF.

3 §

Paragrafen nuvarande § andra73 stycket KKF.motsvarar

4 §

Paragrafen nuvarande 76 § KKF.motsvarar

5 §

nyhet i förevarandeEn paragraf all privat övningskörningär skallatt
ske under uppsikt någon godkänd handledare.är Dettaav som som
gäller alltså oberoende åldern hos den övningskör. Skälenav som
härför har i avsnitt 4.angetts

I övrigt har i paragrafen samlats de olika krav förgäller fåattsom
uppsikt övningskörning. Punkt 1 de krav gällerutöva över anger som

vid övningskörning i gyrrmasieskola, komvux eller inom polisväsendet
eller Försvarsmakten. Dessa krav i dag i 74 § första stycketanges
KKF. I punkt 2 föreskrivs uppsikt övningskörning sker iöveratt som
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trafiklärare.utbildningsledare ellerfårtrafikskola endast utövas av
trafik-vårt förslag till lagigäller för dessaVilka krav omangessom

§ första stycket KKFgäller enligt 74desammaskolor. De är som
iförordning. undantagDe80 §jämförd med angessomsamma

trafik-övningskörning iuppsiktstycket KKF, över80 § andra attom
utbildning, torde lämp-genomgår vissfår ske denskola också somav

bemyndigandeföreskrifter detVägverketsiligast regleras somgenom
trafikskolor.till lagfinns i förslaget om

vid privatgodkännande handledareförställskravDe somsom
kap. § KKF.förslag till 4 1i vårtövningskörning anges

Körkortsingripande5 kap.

1§

dvs.körkortsingripande,syftet med upprätt-första stycketI attanges
trafiksäkerhetens krav. Genomochför trafikreglernarespektenhålla

körkortsingripandetill reglernai inledningendetta syfteatt omange
syfte,skall ha någotingripande inteklargörs attt.exannatettatt

straffpåföljd.fungera ensom
kör-bedömningsgrunderutifrån vilkabeskriverstycketAndra ett

skall tillkörkortsingripandeskall Ettkortsingripande göras. anpassas
förslag tilltrafiksäkerhetssynpunkt. Vårtfrånvad behövs ensom

förkörkortsåterkallelseobligatoriskpåföljderna meddifferentiering av
sigfall innebär ivarning i andraförseelsernaallvarligastede samt en

alltid ske medkörkortsingripande måste dockanpassning.sådan Ett
fallet. Så börenskildatrafiksäkerheten kräver i detvadbeaktande av

helhetsbedömning körkorts-grundaslängdspärrtidenst.ex. aven
omständighetersådanadärvid tillmätasBetydelse börhavaren. som

trafiken, såsom tidigareriskfyllt beteende ifortsattellertalar för emot
gradoch vilkeninnehaft körkortkörkortshavarenlängeförseelser, hur

livssituation, hanshanskörkortsingripande harpåverkan t.exettav
självfalletvid överträdelsenOmständigheterna ärberoende körkort.av

exemplifierade omständigheterTyngden hos dessabetydelse.också av
från trafiksäkerhetssyn-svärhetsgradförseelsensbör sedan vägas mot
också aktuell vidhelhetsbedömning blir pröv-motsvarandepunkt. En

körkortsåterkallelse.villkorligförförutsättningar föreliggerningen om

2§

finns.körkortsingripandeformervilkaförsta stycketI somavanges
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principen för körkortsin-den grundläggandeAndra stycket anger
skuldfråganbrottslig gärning, nämligengripande med anledning attav

avgjorts lagakraftvunnen dom ellerstraffrättsligt först skall ha genom
i sakkörkortsingripande får ske. Stycketliknande innan motsvarar

nuvarande 18 § KKL.
nuvarande 26 § KKL.Tredje stycket motsvarar

be-utvecklats beträffande tillämpningenpraxis harDen avsom
vägledande,och tredje styckena bör alltjämtstämmelser i andra vara

RÅ ref.1986 119.se

3§

också tillämpliga delarkörkortsingripande skall iBestämmelserna om
beträffande traktorkort.gälla

4§

till följdfall körkort skall återkallasparagrafen i vilkaI ettsomanges
från trafik-andra brott så allvarligasådana trafikbrott eller ärsomav

körkortsinnehav kanvid fortsattsäkerhetssynpunkt körkortshavarenatt
risk.trafikanter för oacceptabel Förkomma andrautsätta attatt en

i trafiksarnman-samhället dessa brottunderstryka hur allvarligt ser
äterkallelsefallsärskild paragraf. Dehar de tagits ihang somenupp

andra förhållandennuvarande § 7 9 KKLbehandlas i 16 änavser-
i förslaget till 5brottslighet och regleras

till avsnitttillämpning hänvisasBeträffande återkallelsegrundernas
6.3.

Punkt l

in-inte endast till det andra stycketHänvisningen till § TBL och1
dentrafik återkallelsegrundande,nebär vårdslöshet i är ävenatt om

förslaget redovisats i avsnittSkälen för harinte bedömts som grov.
6.3.1.

Punkt och 32

återkallelseenligt 16 vitill vad gäller § KKLI attmotsats ansersom
i två särskilda punkter,grund rattfylleri bör regleraskörkort på avav

ochpå grund alkoholkoncentrationenrattfylleri enaven som avser
fall och rattfylleri.rattfylleri i andra grovtsom avser
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körkortsingripande körkortshavare dömts förVid mot en som
pá-rattfylleri skall alkoholkoncentrationen respektivemedhjälp till

föraren. Se vidare kommentaren till 14 §verkandegraden avse

Punkt och4 5

förslagen har redovisats i avsnitt 6.3.3 och 6.3.4.Skälen för

Punkt 6

delvis nuvarande 16 § 6 KKL har förtydligatsPunkten motsvarar men
punkternabrott de iså den gäller andra 1 Denänatt som avses -

§ innebär formellt punktennuvarande lydelsen 16 6 ärsett attav
situationer där enligt 16 § återkallelse skall sketillämplig på alla de

intemed brott, vilket givetvis avsikten.anledning ärav

Punkt 7

avsnittSkälen för förslaget har redovisats i 6.3.6. Den period treav
varningsgrundande förseelse bör medföra körkorts-år, inom vilken en

för lagakraftvunnet beslutåterkallelse, bör räknas från dagen ett om
körkortsingripandet avsåg återkallelse,varning eller, det tidigareom

Spärrtiden bör således inte inräknasfrån den dag då spärrtiden löpt ut.
i treârsperioden.

5§

brott och förseelser skall föranleda körkorts-l 4 § har tagits somupp
Förevarande paragraf behandlar de övriga förhållandenåterkallelse.

återkallelsegrundande.ärsom

Punkt 1

Punkten nuvarande 16 § 5 och 7 KKL. Sammanslagningenmotsvarar
formulering intepunkterna till och dennas innebära någonav en avses

saklig ändring.
Eftersom opålitlighet kan utfyllnad till de medicinskasom enses

kraven bör enligt vår mening dessa återkallelsegrunder sammanföras
till punkt.en
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Punkt 2

Punkten nuvarande 16 § 8 KKL. Vi föreslår ingenmotsvarar mot-
svarighet till 16 § 9 KKL återkallelse då körkortshavaren inteom
följer föreläggande förnya körkortet. Skälet körkortet iårett att att
sådant fall blir ogiltigt enligt Vårt förslag till 3 kap. 8 §

6§

ÄvenMotsvarar nuvarande 17 § KKL. bestämmelsen möjlig-om ger
het återkalla Viss behörighet grund opålitlighet i nykter-att en av
hetshänseende torde den situationen knappast kunna uppstå i praktiken.
Den opålitlig i nykterhetshänseende torde alltid olämp-som anses vara
lig inneha körkort behörighet.att oavsett

7§

Med Villkorlig återkallelse körkortshavaren får behålla kör-attavses
kortet han under prövotid fem år får Visa sin skötsamhetattmen en av
i trafiken. Inträffar trafikbrott skall det regel leda till dennytt attsom
Villkorliga återkallelsen hävs och körkortet i stället återkallas ovill-att
korligt.

Villkorlig återkallelse bör kunna beslutas vid de âterkallelsesitua-
tioner i 4 Kriterierna för Villkorlig återkallelse skallsom avses
enligt Vårt förslag det finns särskild anledningatt att anta attVara
körkortshavaren inte kommer fortsatt risk i trafikenutgöra ochatt en

det inte denmotverkar allmänna respekten för trafikreglerna ochatt
trafiksäkerhetens krav. En sådan situation skulle kunna kör-attvara
kortshavarens brott utslag tillfälligt besvärligär social situa-ett av en
tion och inte grundläggande omdömeslöst och riskfyllt beteendeett

körkortshavaren till följd det inträffade vad kangörsamt att av som
nödvändigt för förhindra upprepning.attanses Vara en

avgörandeAV betydelse vid bedömningen Villkorlig åter-av om
kallelse kan beslutas svårhetsgraden på det brott föranlederär som
äterkallelsen. svårareJu brott desto starkare måste de skäl vara som
kan motivera Villkorlig återkallelse. förstaI hand bör Villkorligen
återkallelse beslutas vid de mindre allvarliga fallen. Det bör också
krävas brottet engångskaraktär. Tidigare körkorts-att synes vara av
ingripande bör i princip hinder för Villkorlig återkallelse medutgöra
undantag för sådana förseelser i § Vilket4 7. Värde andrasom avses
anteckningar i körkortsregistret begångna trafikbrott skall ha vidom
bedömningen Villkorlig återkallelse bör ske, får från fall tillprövasom
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Villkorliginte hindrabilbältesförseelse börfall. En tidigare t.ex. en
tid förflutitoch denFörseelsenskörkortet.återkallelse art somav

avgörande.böranmärkningensedan den senaste vara
fall dåi fråga i deockså kunna kommaåterkallelse börVillkorlig

för avvikafinns synnerliga skäl§ KKLnuvarande 24det enligt att
den bestämmelsenmotsvarighet tillNågonbestämmelser.från KKL:s

nödvändig.därför intesynes

8§

beroendekörkortsinnehavetåterkallelse innebär ärvillkorligEn att av
inte återkommer medi trafiken ochskötsamhetiakttarinnehavarenatt

lämplighet. Omifrågasätta hansanledningbrottslighet attgersomny
ovillkorligt. Själv-stället återkallaskörkortet iregelså sker, bör som

uppkommer. Enåterkallelsesituationfallet,klart blir det om en ny
ii fråga vid brottockså kommabörovillkorlig återkallelse som anges

något kör-inte föranledernormaltförseelseroch vid13 § även som
till vårdslöshet igjort sig skyldigdenbörkortsingripande. T.ex. som

trafikfarlig miljö ochhastighetsöverträdelse itrafik en grovgenom
sigåterkallelse och ånyovillkorligefter beslut görkort tid omsom

körkort återkallat,hastighetsöverträdelse få sitt ävenskyldig till om
skulleförstagångsförseelse intehastighetsöverträdelsen vidden ennya

villkorliga återkallel-prövning denförnyadvarning. Enha föranlett av
framförst i efterhand kommerfall då detske i debör kunna attsen

åter-föranledde den villkorligaföre det brottkörkortshavaren som
be-överträdelse således intetillskyldigkallelsen, gjort sig somen

återkallelse.villkorligaktades vid beslutet om
villkorlig återkallelse innebär börobservationstidDen som en

denfem år, vilketperiodvår meningenligt motsvararavavse en
fråga vid ovill-förslag kan komma ienligt vårtspärrtidlängsta som

körkort.korlig återkallelse ettav

9§

prövotid. Om deni dag stadgasvadBestämmelsen ersätter omsom
tid begåtttvå år och under dennainnehaft körkortet iinte änmersom

måste skålen för ovillkorligåterkallelsegrundandebrott ärett ensom
villkor-skäl talar förbetydligt starkare deåterkallelse än ettsomanses

för nyblivna körkortshavarenuvarande prövotidenligt ingripande. Den
villkorligobservationstiden vidsyftedessutomhar ensomsamma

förtroendekan leva till detvisaåterkallelse, nämligen att att man upp
körkortshavare.innebärdet att varasom
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10§

Första och andra styckena i sak nuvarande 19 § KKL.motsvarar
I likhet med vad gäller i dag bör körkort kunna återkallas tillsettsom
vidare kandet på sannolika skäl körkortet kommerantas att attom

Åter-återkallas slutligt. denna del föreslårI vi ingen ändring i sak.
kallelse tills vidare körkort bör således ske det sannolikaettav om
skäl kan körkortet kommer slutligt återkallas till följdattantas att av
brott i 4 § eller till följd opålitlighet i nykterhetshänseen-som avses av
de eller grund körkortshavarens medicinska förhållanden.av

framgårSom avsnitt 6.5 föreslår vi förarprov skallattav vara
obligatoriskt för få körkort efter återkallelse. Enligtatt ett nytt en
nuvarande bestämmelser i KKF skall förarprovhuvudregelsom av-
läggas för på få körkort efter återkallelse, spärrtidenatt nytt en om
överstigit år. Motsvarande krav på godkänt förarprov gäller vidett
återkallelse körkort tills vidare, giltighetstiden för beslutetav om
bestämts till år 41 § andra stycket PåKKF.än sättettmer samma

gäller påbör kravet godkänt förarprov för få körkort efterattsom nu
återkallelse detsamma återkallelsen slutlig elleräroavsetten vara om

endast interimistisk. Vi föreslår därför bestämmelse med dennaen
innebörd i tredje stycket.

återkallelsenOm inte har slutligt, bör körkortet såledesprövats
återställas till körkortshavaren efter det giltighetstiden löpt ochut
körkortshavaren har avlagt godkänt förarprov. alltsåDet inteärett
fråga körkort utfärdas i den bemärkelsenatt ett nytt att ett nyttom
grundläggande beslut körkort fattas, eftersom sådan ordningom en
skulle strida det interimistiska beslutets karaktär. skälAv vimot som
utvecklar i avsnitt 8.3 vi inte lämplighetsprövning skallattanser en

innan tills vidare återkallat körkort återställs.göras ett

11 §

Beträffande vårt förslag till spärrtider hänvisas till avsnitt 6.4.

12 §

I paragrafens första stycke vad krävs för åter få körkortattanges som
efter ovillkorlig återkallelse enligt 4 § eller 5 § Vårt förslagen
innebär efterdet återkallelse alltid skall krävas lämplig-att en en
hetsprövning förarprovoch godkänt innan körkort får utfärdas.nytt

Om körkort har återkallats till följd underlåtenhet inett attav ge
läkarintyg tillämpas för närvarande den ordningen körkortet åter-att
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intevisa körkortshavarenin. Skulle intygetställs intygetnär attges
ärendeför körkort, inledsmedicinska kravenuppfyller de ett om

föreslår vi paragrafens andraförenklande syfte ikörkortsingripande. I
intyget visar detfår utfärdas endastkörkortstycke attett nyttatt om

körkortsinnehav.hinderinte finns något mot

13§

blirfrågan återkallelse körkortavgörandeOm slutligtett avomav
tills vidare och såledesvarit återkallatefter det körkortetaktuell att

efter godkänt förarprov, börkörkortshavarenåterställts tillkörkortet
tilli dag, kunna begränsaskörkortsingripandet, sätt attsamma som

tillkommitomständigheterförevarit, intedet somnyaomavse som
sådanotillräckligt. Eningripandet kanmedför det tidigareatt anses
emel-första stycket KKL, därnärvarande i 24 §finns förbestämmelse

med återkallelse. Enkörkort jämställsomhändertagandelertid av
så kortapåföljdssystem medmotiverad i spärr-sådan ordning är ett

sammanfalla med denomhändertagande kanförtider tiden ettatt
vårt förslag, den lägstaenligtspärrtiden. Om,slutligt bestämda som

situation aldrig kunnamånader bör sådanspärrtidenmöjliga är ensex
uppkomma.

I4§

fall i 4 §förseelse skall i de 7varningsgrundandei sigEn som anges
körkortsåterkallelse.och 8 § leda till

Punkt l

frå-1860-1995 behandlades1996 måldenRegR:s dom 5I mars nr
skyldigkörkortshavare gjort sigvarning kan meddelas somengan om

uttalade bestämmelsen i 22 §rattfylleri. RegRtill medhjälp till att
på kör-avfattad med tankeuppenbarligenandra stycket KKL är att

fordonet, med tankesjälv körtdenkortshavaren är m.a.o.person som
medverkande.och inte Detgärningsmanpå körkortshavaren äratt

varning direkt till-bestämmelsenågonansågs tydligt äratt somom
till trafik-dömts för medhjälpdå körkortshavarenlämplig på de fall

tillfredsställandefann det mindreinte finns. RegRnykterhetsbrott att
någonkörkortsingripandefrågastå möjligheter ärnär motatt,utan om

tillämpa detill trafiknykterhetsbrott,för medhjälpfällts till ansvarsom
Enligti stället för återkallelse.varningsedvanliga reglerna i 22 § om

yrkande varning kunnaborde såledesuppfattning prö-RegR:s ett om
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i den lagtext förmateriellt med utgångspunkt närvarandesomvas
tillfredsställande.finns i den mindre22 äräven om

tillämpningsproblem uttryck förDe RegR:ssom resonemang ger
stycket angivna alkohol-torde ha sin grund i den i 22 § andra KKLatt

utandningsluft,halten hänförs till hans blod eller varvid "hans" är
körkortshavaren. Problemet bör enligt vår mening kunnarelaterat till

blod och utandningsluft"lösas i stället för hans "hansattgenom
"utandningsluften".använda uttrycket blodet och Genom hänvis-

stå förarensningen till § TBL bör det då klart det blod respek-4 äratt
tive utandningsluft som avses.

Punkt 2

Är smitningen blir påföljdenPunkten gäller smitning. körkorts-grov
återkallelse enligt §4 4.

Punkt 3

återfinns huvudsak de återkallelsegrunder i dagI punkten i som anges
föreslås därvid bli uppdeladei 16 § olika överträdelserna4 KKL. De

övrigai särskilda punkter; olovlig körning, hastighetsöverträdelser och
s.k typfarliga överträdelser.

Hastighetsöverträdelser

obetydliga hastighetsöverträdelser bör i likhet med vad gällerInte som
körkortsingripande. Med inte obetydligt hastig-i dag medföra ett ett

hastighetsöver-hetsöverskridande vi beskriva slagatt samma avavser
för körkortsin-trädelser enligt nuvarande regler grundutgörsom

gripande, alltså hastighetsöverträdelser med 25 km/tim och påöverca
högre ochdär gällande hastighet 50 km/tim eller 15vägar är ca

Ärkm/tim och där hastighetsbegränsningen 30 km/tim. däre-äröver
skall körkortet enligthastighetsöverskridandetmot att grovtanse som

månader.vårt förslag återkallas under minst sex

Rödljuskörning m.m.

övergångsställeRödljuskörning, stoppliktsförseelse och omkörning vid
bör, i de fall då de inte bedöms vårdslöshet i trafik, medföra attsom

meddelas varning. Skälen för sådan ordning redo-körkortshavaren en
överträdelservisas under avsnitt 6.6.4. Detsamma bör gälla alla andra

trafiken, överträdelsen medfört fara uppkommitgäller i attsom om
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bedömning fara hade kunnateller hade kunnat uppkomma. Vid om
utslagsgivande. Så måsteförhållandena platsenuppkomma bör vara

backkrön eller inormalt fallet vid omkörning ettt.ex. envara
kan inte alltid ha förelegat vidskymd kurva. faroriskDäremot anses

omkörning trafik.mötandet.ex. trotsen

Punkt 4

med anledning upprepadepunkten regleras körkortsingripandeI av
med den i nuvarandeförseelser. Punktens lydelse överensstämmer

tillämpningsområde inte16 § 3 Någon ändring punktensKKL. ärav
ingripandet enligt dennaavsedd. i dag det första punkt i deRedan är

fallflesta varning.

15§

omhänderta körkort utvid-Vårt förslag innebär möjligheten ettatt att
ingripande körkortet börfrämsta skälet härförDet är motatt ettgas.

till den omständighet föran-ske i så anslutning möjligtnära somsom
leder ingripandet.

körkort omhändertas bl.a.regler skallEnligt nuvarande ett om
alkohol- eller på-teckenkörkortshavaren företett tydliga annan

kommer återkallas påverkan, det sannolikt körkortetär attattom
eller körkortshava-eller KKLgrund brott i 16 § 41 omavsesav som

dylikt saknar förutsättningarsjukdom, skada ellertill följd attren av
fordon.föra körkortspliktigt

framstå trafik-körkortsingripande skall kunnaFör att ett som en
fallsnabbt i alla isäkerhetsåtgärd bör ingripandet komma som avses

omhändertagandegrunder iförslaget till § Förutom de4 1 som-
i fråga vid misstankeomhändertagande kommadag gäller bör ett om

lösning vi föreslåroch allmän brottslighet. Densmitning somgrov
de omständigheterförenkling tillvida kaninnebär såäven att somen

desamma kan medföraföranleda återkallelse körkortet är ettsomen av
omhändertagande.

krävs självfalletomhändertasFör körkortet skall kunna attatt
ocksåsannolikt körkortetutredningen vid handen det är attattger
bådedärvid krävs tordekommer återkallas. Den bedömningatt som

polismyndigheten och åklagare kunna göra.
ingripande åtgärdomhändertagande körkortEtt är motett enav

omhändertagande körkort skallden beslutenskilde. Ett ettett avom
därför länsstyrelsen prövning. Denna omedel-omedelbart ställas under
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bara över-prövning tillgodoser bedömning de krav påenligt vår rätts-
sådant ingripandesäkerhet den enskilde förutsätter.ett motsom

Om körkort har omhändertagits enligt 16 § 4 KKL kan kör-ett
kortshavaren enligt 23 § andra medges under dagar förastycket att tre
fordon, ske trafiksäkerheten. förseelserdet kan fara för Deutanom

i § dem16 4 i vårt förslag inämnsmotsvarassom avses av som
förseelser14 § 3 Eftersom dessa skall leda till varning, blir ett om-c.

körkortethändertagande inte aktuellt och därmed inte heller ettav
medgivande motsvarande det Möjligeni 23 § andra stycket KKL.
skulle medgivandesådant kunna önskvärt vid omhändertagan-ett anses
de grund hastighetsöverträdelse.körkort Förett attav av en grov

körkort skall återkallas skall det dock frågadet skäletett av vara om
nonchalans frånså uppenbar förarens sida det måste utgö-att ansesen

fara för trafiksäkerheten fortsätta föra det slaglåta honom attattra en
fordon därför finnskörkortet Vi det inteatt ut-av som avser. anser

låta körkortshavare fordon kör-för föra sådantatt trots attrymme en
kortet omhändertagits.

Polisens möjlighet återkallat körkort regleras ihandatt ta ettom
vårt till 8 §förslag 7 kap. KKL.

16§

regleras polisman hindra fortsattFör närvarande möjligheten för att
färd tillsammans med KKL:s ansvarsbestämmelser 38 §. Polisens

fortsatt vår mening i ställetmöjligheter hindra färd bör enligtatt anges
omhänderta körkort.tillsammans med bestämmelserna attom

§1 7

Paragrafen nuvarande 25 § KKL.motsvarar

körkort6 kap. Utländska

1-3§§

närvarande finnsföreslagna bestämmelserna de förDe motsvarar som
ändring,i §§ KKL. I sak innebär vårt förslag endast15 näm-ena c-

i utländsk körkort bör bli ogiltigtligen tillägget punkt 4 2 Ettav
också och efter anmaninginnehavaren har svenskt körkortettom

önskar behållaenligt vårt förslag till 3 kap. § han8 4 KKL angett att
Enligt regler blir i dessa fall detdet svenska körkortet. nuvarande

inte ogiltigt. han villutländska körkortet Om innehavaren attanger
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behålla det svenska körkortet, skall endast myndigheten utfärdatsom
det utländska körkortet underrättas detta 35 § KKF. Detom a
svenska körkortet blir däremot ogiltigt, körkortshavaren attom anger
han vill behålla det utländska körkortet § 2 Något skäl för15 KKL.

Vi föreslår såledesdenna skillnad svårt uppbringa. detär ävenatt att
utländska körkortet bör bli ogiltigt, innehavaren han villattom anger
behålla det svenska körkortet. Eftersom amnaningsförfarande endast

utfärdade inominnehavare körkort EES, kan ogiltighetenavser av
enligt 2 § endast drabba EES-körkort.4

4§

körkortsingripandeBestämmelserna i 5 kap. bör tillämpligaom vara
på utländska körkort. Ett utländsk körkort skall således i likhetäven

giltighetmed vad gäller i dag i Sverige i sådana fall därvägrassom
det skulle ha återkallats det varit svenskt. Därvid skall bestärnrnel-om

återkallelse tills vidare körkort och omhändertagandeserna om av om
körkorttillämpliga. Den tid utländskt skall ogiltigt iettvara vara

Sverige får bestämmas med ledning bestämmelserna spärrtid.av om
En utländsk körkortshavare bör också kunna meddelas varning.

särskild fråga i vilken utsträckning det möjligt före-En är är att
skriva villkor för utländskt körkort. Enligt nuvarande bestämmelserett
skall giltigheten utländskt körkort det föreliggerprövas,ettav om en
sådan återkallelsegrund 16 § KKL. Om återkallelsegrundsom avses en
föreligger utländska körkortet giltighetskall det i Sverige.vägras

föreskrivaAtt i sådan situation i stället villkor för körkortet tordeen
inte möjligt.vara

körkort utfärdat i inom kan åberopasEtt EESär statsom en annan
körkorti Sverige på svenskt och det gäller härsätt ettsomsamma

någon begränsning i tiden. Om innehavare EES-körkortutan etten av
således i börstadigvarande bosatt Sverige, han också enligt vårär
mening underkastad de bestämmelser som gäller för svenskavara
körkort föreskrivadet gäller möjligheten särskilda villkor förnär att
körkortsinnehavet. En sådan bestämmelse har stöd i artikel 8.2 i EG-
direktivet föreskriverkörkort, medlemsstat får tillämpaattom som en
sina nationella bestämmelser begränsning, återkallande, indragningom
och annullering och, det behövs, byta körkortet i syfte, pådettautom
EES-körkort, körkortshavaren bosatt i medlems-är permanentom

föreslår därför införsVi det bestämmelse i vissa fallstaten. att en som
det möjligt föreskriva villkor för utländskt körkortgör äratt ett som

utfärdat inom EES. villkorsskrivning för utländskt körkort kanEn ett
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likvärdigt svensktkörkortettvångsutbyteaktualisera mot ettett av
under 5körkort, vilket kommenteras

5§

utfärdadeutländska körkortrörande tvångsutbyteBestämmelser av
folkbokförd i Sverige sedan minst 185EES innehavareninom när är

stycket innebäri d § tredje KKL. Definns för närvarande 15dagar att
folk-körkort sedan minst 185 dagarsådantinnehavaren ärettavom

ivid prövningen dess giltighetkörkortetbokförd i Sverige, kan av
svenskt körkort och körkortsin-likvärdigtbytasSverige ut mot ett

tillsvenska körkortet. förarbetenariktas det Igripandet därefter mot
uttalas tillämpningen1995/96:ll8 27, 35bestämmelsen prop. atts.

fall pâ ansökan kör-i fråga i där kravbestämmelsen kommer omav
efter återkallelseförarprov skall avläggasellerkortstillstånd att

svenskt körkort.varit frågadet hadegäller, ettomom
för-obligatoriskt krav pååterkallelsesystem medVårt förslag till

utfärdas efterinnan körkort fårkörkortshavarennyad prövning nyttav
falltvångsutbyte blir aktuellt i allamedföråterkallelse, när ettatt

Är frågagiltighet i Sverige. däremotslutligtutländskt körkort vägrats
tveksamtvägrad giltighet torde detinterimistiskt beslutett varaomom

tillämpning be-Utgångspunkten förbör ske.tvångsutbyteett avom
sådanttorde innehavaretvångsutbytestämmelsen att ettavvara enom

behandlasSverige inte börbosatt ikörkortutländskt är permanentsom
svenskt körkort, det gällerharannorlunda den närän attettsom

efter återkallelse. spärrtiden för inte-körkort Närerhålla ettnyttett
återställssvenskt körkort gått körkortet. Ettåterkallatrimistiskt ut,

tvångs-denna utgångspunkt böralltså Medkörkort utfärdas inte.nytt
ingripandeinterimistisktfrågautbyte inte ske så länge det är ettom

utfärdades.svenskt körkortinnebäraeftersom det skulle nyttettatt
uppfyllt förförarprov skallgodkäntkravet påEn sak är att varaannan

sådant krav på god-innehavaren. Ettåterställas tillkörkortet skallatt
tvångsutbyte. I sammanhangetförutsättakänt förarprov torde inte ett

beslutaringripande svensk myndighetmåste också beaktas att ett som
giltighet Sverigesendast sin inomutländskt körkort ägermot ettom

utländskt körkort inteinnebär sinterritorium. Det i etttur att som
denne lämnar Sverige,till innehavarentvångsutbytts, återlämnas om

KKF.jfr § andra stycketnuvarande 37 a
inskränkningar ikörkortsinnehavEftersom vissa villkor för ett

påfå framföra fordon skallvillkor förbehörigheten och att anges
villkorsskrivning beträffandemöjlighet tillkörkortet, förutsätter etten
fall kan tvångsutbytas.körkortet i dessautländskt körkort att
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Vi föreslår denna bakgrund bestämmelsen körkortetmot att attom
får tvångsutbytas likvärdigt svenskt körkort utvidgas tillmot ett att

gälla i fall det föreskrivs villkoräven begränsning isom avser en
behörigheten, till gälla för fordon med viss utrustning.t.ex. att

6 §

Bestämmelsen nuvarande 15 § KKL.motsvarar e

och7 8 §§

Bestämmelserna de för närvarande gäller enligtmotsvarar som
31 § KKL. Att det vid utbyte utländskt körkort föreskrivasfåretta av
särskilda villkor framgår 8 § hänvisningen till 3 kap.av genom
18 § KKL.

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1§

Bestämmelserna förfarandet i körkortsärenden skall i tillämpligaom
delar också gälla traktorkort.

2§

Den lämplighetsprövning enligt vårt förslag skall körkorts-ersättasom
tillståndet bör länsstyrelsen så länge dengöras nuvarande kompe-av
tensfördelningen mellan Vägverket och länsstyrelserna består i fråga

körkortshanteringen. innebärDet länsstyrelsen bl.a. bör göraattom
de prövningar i 3 kap. 10, 11 och 17 19 §§. kravDe påsom avses -

sökande skall ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagaratt
och han inte innehavare körkortär har utfärdats iatt ettav som en

inom EES, gäller för utfärda körkort 9 § KKL,stat attannan som
enligt nuvarande ordningprövas Vägverket förutsättningav som en

för få avlägga förarprov 19 § KKF. Beträffande skälet tillatt att
dessa förutsättningar uppfylldapröva vid utfärdandetär körkortom av

och inte vid ansökan körkortstillstånd, i förarbetenasägs prop.om
1995/962118 23 körkortstillstånden gäller under fyra år ochatt atts.
inget hindrar tillståndshavare under denna tid bosät-att permanenten

sig i skaffar sig körkort där, återvänder tillter stat, etten annan
Sverige och efter tid svenskt körkort. I och med vi föreslårtar atten

körkortstillstånden avskaffas torde detta problem inte kunnaatt upp-
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samband medibosättningskravetbl.a. görsprövningenkomma avom
meningdärför enligt vårlämplighetsprövning. Detlänsstyrelsens synes

bosättningskravet ochlänsstyrelsenlåta ävenprövalämpligast att
iutfärdatkörkortredan harintesökandenkravet på ett annanenatt

EES-stat.
ärenden kör-närvarandeför prövabör liksomLänsstyrelsen om

varningkörkort ochåterkallelsefrågordvs.kortsingripande, avom
Ärendenkörkort.utländskakörkortsingripande mot omsamt om

och frågor18 §till 3 kap.vårt förslagenligtför körkortvillkor om
länsstyrelsen.ocksåkörkort bör prövasutländskautbyte avav

föreslår vi8 § 5 KKLtill 3 kap.framgår kommentaren attSom av
gällaskall upphörakörkortetbegärankörkortshavares attattomen
ogil-hänföras tillställetoch iåterkallelsegrundernafrånskiljasskall

enligt vårsituation böri dennaogiltighetFrågantighetsgrunderna. om
beslutalänsstyrelsenLikaså börlänsstyrelsen.mening prövas omav

KKLoch 4kap. 8 § 1enligt 3anmaningarochförelägganden om
har flerkörkortshavaredå änrespektive i fallförnyelse körkort enav

Övriga förnyelsefrågorEES.utfärdat inomkörkortgiltigt avett om
Vägverket.körkort bör prövas av

reglernasyfte förenklaföreslår vi itraktorkort attBeträffande att
utfärdaförgällerordningföljer dentraktorkortutfärdandet attsomav

börendastlänsstyrelsenfrån i dagskillnadinnebär tillkörkort. Det att
utfärdandet ochföregåskalllämplighetsprövningden attgöra som

traktor-utfärdabeslutarkunskapsprovgodkäntVägverket efter attom
kortet.

traktorkortrespektiveutfärda körkortslutliga beslutetDet attom
föreslårvimedochVägverket. Ifattas attbör attav

prövning länssty-denavskaffas ochkörkortstillstånden bör att som
till den tid-löpande framfortgårsåsökandenrelsen sägagör attav

utfärda körkort, krävs närabeslutarpunkt Vägverket ettatt sam-om
länsstyrelserna.Vägverket ochmellanarbete

någondet inträffaråterkallat ochvillkorligtkörkortOm är nyett
återkallaskörkortet skallskäl prövaomständighet utgör att omsom

instans börvilken prövauppkommakan frågaovillkorligt, somom
återkallaovillkorligttill beslutfrågan. Med hänsyn ettattatt ett om

ordningöverklagas i denprövotiden kanvillkorligakörkort under den
instanslänsstyrelsen förstakörkortsingripande, börförgäller somsom

ovillkorligt. Omskall återkallasi ställetkörkortetprövningengöra om
uppkom-vunnit laga kraft,inte haråterkallelseVillkorligbeslutet om

lisprövningenfall kanlänsstyrelsen i sådantfrågan göramer om
fråganaktualiseraromständighettillkommandependens. Den omsom

sak,hänföra tillåterkallelse torde inte änovillkorlig att annanenvara



168 Författningskommentarer SOU 1996: 114

den föremål överinstansens prövning. såledesär Har beslutetsom om
villkorlig återkallelse inte slutligt avgjorts överinstans, får frå-av en

ovillkorlig återkallelse i det pågående målet. måletprövas Hargan om
däremot slutligt avgjorts inte vunnit laga kraft, bör länssty-ännumen
relsen antingen avvakta lagakraft eller, det lämpligare,är över-om
klaga beslutet, och yrka återkallelsen med hänsyn till den nytill-att
komna omständigheten bör ovillkorlig.vara

30ch 4 §§

Att Vägverket beslutar utfärdande körkort framgår för när-om av
varande bestämmelse i KKF 6 § . Den betydelse utfärdan-av a som
de körkort enligt vårt förslag får medför detta enligt vår meningattav
bör föreskrivas i KKL. Likaså bör det i KKL polismyndighetattanges
eller åklagare beslutar körkort.omhändertagandeom av

5§

Paragrafen innebär länsstyrelsens meddela preliminärträtt beslutatt att
utvidgas till gälla alla former körkortsingripande, inte endastatt av

för närvarande varning. Skälen för detta har redovisats i avsnittsom
8.2.

Vad gäller övriga bestämmelser utfärdande preliminärtom av
beslut körkortsingripande föreslår vi inga ändringar i förhållandenom
till vad gäller i dag beträffande preliminärt beslut varning.som om

6§

Bestämmelsens första stycket nuvarande 45 § andra stycketmotsvarar
KKL.

Andra stycket nuvarande 45 § första stycket KKL.motsvarar

7§

Bestämmelser beräkning spärrtid finns i dag i 38 § KKF. Viom av
centrala bestämmelser spärrtidsberäkning böratt imenar om ges

KKL. Vårt förslag innebär i huvudsak redaktionell omarbetningen av
nuvarande bestämmelser.

I princip bör spärrtiden vid återkallelse räknas från den tidpunkten
då återkallelsebeslutet blir gällande körkortshavaren, dvs.mot att
körkortshavaren inte längre kan åberopa körkortsinnehavet för att
undgå för olovlig körning. I de allra flesta fall denna tid-äransvar
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då körkortshavaren delges beslutetpunkt den dag enligt 5 Emeller-
tid kan i vissa fall uppstå situationer spärrtiden bör beräknas frånnär

tidpunkt, nämligen körkortshavaren formelltnär utan atten annan vara
delgiven beslutet, överlämnar körkortet till behörig myndighet Väg--
verket eller polismyndighet. situationenDen regleras i dag i 38 §

Eftersomandra stycket sista meningen KKF. återkallelsebeslutett som
regel innefattar personlig fullgörelse körkortshavaren över-atten av -

till behörig myndighetlämna körkortet torde det krävas beslutetatt-
fördelges körkortshavaren personligen spärrtiden skall börja löpa.att

således överlämnar körkortetOm körkortshavaren till Vägverket eller
polismyndighet, det med fog påstås han fullgjortkan vadatt som an-
kommer på med anledning återkallelsebeslutet, hanhonom ävenav om
inte formellt delgiven beslutet. bör därför i bestämmelsenDetär anges

frånspärrtiden också kan räknas den dag då körkortshavaren över-att
polismyndighet.lämnar körkortet till Vägverket eller Ett överläm-

nande körkortet behöver däremot inte betyda körkortshavaren ärattav
formellt delgiven beslutet i den meningen besvärstiden börjar löpaatt
från överlämnandet.

speciella situation i den nyligen införda 38 § andraDen som avses
meningen beträffande tvångsutbytta utländskastycket tredje KKF

Någonkörkort vi inte behöver regleras. oklarhet från vilkenanser om
tidpunkt spärrtiden skall torde inte kunna uppstå spärrtidenräknas utan

från först delgivna beslutet, ingripandebör räknas det dettaäven om
återkalladeskedde det utländska körkortet och inte detmot mot senare

svenska körkortet.
särskild situation för spärrtidsberäkningen enligt vårEn annan som

mening inte behöver någon särskild reglering den då enligtär nuva-
rande spärrtid skall den tid har förflutit från denregler även avse som

föranleder spärrtid. situation uppståranmärkning Dennasenaste som
vid prövningen körkortstill-spärrtid bestäms ansökannär av en om

stånd förhandsbesked. Vår bedömning bestämmelseeller dennaär att
får stället vid beslut i sambandbör utgå. Länsstyrelsen i spärrtidom

med ansökan körkort beakta den tid förflutit från denen om som
anmärkningen längden på spärrtiden Någonbestäms.närsenaste

inte nödvändig.särskild reglering härav torde vara

8§

Vid återkallelse och omhändertagande körkort bör körkortshavarenav
efter anmaning överlämna till Vägverketskyldig körkortetattvara

eller polismyndighet. Bestämmelsen nuvarande 37 § KKF.motsvarar
föreskrivasSkyldigheter det här slaget bör enligt vår mening iav
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avsedd. Motsvarande skyldighet bör gällasak ingen ändringKKL. I är
vissa fall eller körkort skallvid förnyelse körkort i när ett nyttettav

utfärdas.
Även bör bestämmelsen ocksådet inte uttryckligen anges varaom

körkort. följer det i 6 kap. §tillämplig på utländska Detta 5attav
körkort tillämpas deföreskrivs vid prövningen utländsktettatt av

gäller vid ingripande körkort utfärdadebestämmelser ärmot somsom
körkortsingripande återkallelse ingåri Sverige. I ett ensom avser

skyldighet överlämna körkortet.att
motsvarighet i nuvarande 23 § 4 KKL. Efter-Andra stycket har sin

verkställande åtgärd vi beslutetdet frågaär attrent anserensom om
överlämnat körkort bör kunnahand återkallatatt ta ett menom

fattas enskild polisman.av en

Överklagande8 kap.

och 2 §§I

flertalet fallbeslut enligt kap. 2 § bör i kunnaLänsstyrelsens 7 över-
förvaltningsdomstol. Beslut i fråga godkännandeklagas till allmän om

gäller dagbör dock i likhet med vad i kunnahandledare, somsom
anmaningar bör inteVägverket. Förelägganden ochöverklagas till

vilket regleras i 2kunna överklagas,
får Vägverkets beslutnuvarande bestämmelser 106 § KKFEnligt
förvaltningsdomstol.överklagas till allmänutfärda körkortattom

utfärda körkort eller traktorkort bör dockVägverkets beslut attom
självständigt materiellt beslut. Ut-enligt vår mening inte ettses som

följd länsstyrelsensfärdandet körkort bör i stället ses som en avav
Vägverketssökandens lämplighet och beslutbeslut i fråga attom

verkställandeUtfärdandet körkortet dågodkänna förarprovet. är ettav
överklaga Vägverkets beslutdessa beslut. Något behov att omavav

föreslår såledesdärför inte finnas. Viutfärdande körkort torde attav
utfärda körkort inte skall kunna överklagas,Vägverkets beslut attom

bör gälla beslut i till Vägverketvilket föreskrivs i 2 Detsamma en
handledare. Beträffande be-överklagad fråga godkännande somom

överklagande hänsvisas också till vad i kom-stämmelser sägssomom
till kap. § KKF.11 lmentaren

3§

första stycketnuvarande 46 § KKL.Första stycket motsvarar
omhänder-§ i vårt förslag, beslutAnmaningar enligt 3 kap. 8 4 om
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fråga vid förarprovtagande körkort och beslut i godkännandeomav
fåbör i likhet med nuvarande bestämmelser 106 § KKF inte över-

klagas.

4 §

Paragrafen nuvarande 49 § KKL.motsvarar

9 kap. Ansvarsbestämmelser

och1 2 §§

nuvarande ansvarsbestämmelser i 33 ochBestämmelserna motsvarar
tillagts de subjektiva rekvisiten "uppsåtligen34 § KKL. I 2 § har dock

jfr kap. brottsbalken.eller oaktsamhet", 1 2 §av

3§

finnsMotsvarande ansvarsbestämmelse i dag i 105 § KKF och gäller
förare körkortspliktigt fordon medföraunderlåtenheten ettatt som av.

Straffrihetsgrunderna bör i dag.körkortet. desamma An-vara som
beträffande kravet på medföra beslutsvarsbestämmelser att ett om
handledare vid övningskörning torde inte fyllagodkännande som

identitet konstateras hansnågon funktion; handledarens kan genom
nödvändigt särskilt enligt vilkatorde intekörkort. Det attvara ange

körkortet förstörts förkommitanmälan eller harparagrafer attomen
straffrihetsgrunden skall kunna tillämpas.gjorts för 1att

4§

överlämna körkort eller trak-En underlåtenhet efter anmaning ettatt
omhändertagandetorkort i samband återkallelse eller bör imed etten

likhet kunna straffas med penningböter, jfrmed vad gäller i dagsom
syfte bestämmelsennuvarande 105 första stycket 2 KKF. I§ göraatt

effektivare föreslår överlämnandet körkortet skall ske inomvi att av
föreslår denna tid lämpligen blir fem dagar. Tids-viss tid. Vi atten

för delgivningen beslutet. Enbör beräknas från dagen av an-ramen
förstörts förkommiteller traktorkortet har ellermälan körkortetattom

överlämnande körkortet. Ombör ha betydelse ett ensom avsamma
tid gäller för överlämnasådan anmälan lämnas inom den attsom

körkortet, således något inte utkrävas.bör ansvar
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5 §

finns för närvarande i 37 §Motsvarande bestämmelse KKL.

10 kap. Bemyndiganden m.m.

1§

i huvudsak nuvarande 32 § KKL. EftersomBestämmelsen motsvarar
övningskörning skall finnas ivi föreslår bestämmelser KKLatt om

trafikskolor förs tilloch bestämmelserna särskild lagöveratt om en
beträffandeoch förordning, kan bemyndigandet föreskrifter förar-om

utbildning utgå.

2§

bestämmelse i § KKL kräver läkaren finnerNuvarande 17 att atta
körkortshavaren medicinska skäl uppenbart olämplig innehaär attav
körkort. Läkaren behöver dock inte anmälan till länsstyrelsen,göra en

det finns anledning körkortshavaren kommer följaatt anta att attom
läkarens avstå från föra körkortspliktigt fordon.anvisning att att

Enligt vår mening bör läkare undersöker körkortshavareen som en
alltid skyldig anmäla till länsstyrelsen, han finner kör-att attomvara

medicinska skäl olämpligkortshavaren körkortshavare.ärav som
Läkaren inte få underlåta anmälan därförbör således han haratt an-
ledning körkortshavaren inte kommer föra körkortsplik-attatt anta att
tigt fordon.

Frågan olämplighet bedömas utifrånbör de medicinska kravom
Vägverkets medicinska föreskrifter innehav föri kör-som anges om

kort 1996:200. avgörande skall såledesVVFS Detm.m. vara om
kraven föreskrifterna uppfyllda.i Ett uppenbarhetskriterium förär
anmälningsskyldigheten därvid inte adekvat för anmäl-attsynes vara
ningsskyldighet föreligga.skall Antingen de medicinska kravenär
uppfyllda uppfyllda.eller så kraven inte Något förär större utrymme
bedömningar i det avseendet inte de medicinska föreskrifterna.ger

3§

Bestämmelsen nuvarande 41 § KKLmotsvarar
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Övergångsbestämmelser

ikraftträdandet redan genomgått den prövningFör den vidatt som av
förhållandena krävs för få kör-de personliga och medicinska attsom

på meddelatskort inte skall behöva genomgå den bör dennytt, som
körkortstillstånd uppfylla dessa krav också enligt de bestäm-anses nya

körkortstillstånd giltigt i fyra år. Om lämplighetenmelserna. Ett är
skulle bestämmel-uppfylld under denna tid dock de äldreanses vara

körkortstillstånd bli tillämpliga underbl.a. återkallelseserna av enom
lång körkortstillstånd bör därför berättiga inne-oacceptabel tid. Ett

behöva genomgå lämplig-havaren avlägga förarprov utan attatt en ny
efter ikraftträdandet.hetsprövning under månadersex

vårt förslag skall föranleda återkallelseOm brott enligtett som en -
komma frågaoch varning således inte kan i har begåtts före ikraft--

körkortsingripande ikraft-trädandet och frågan inte avgjord vidärom
trädandet, äldre bestämmelser tillämpas för förhindrabör att retro-en
aktiv skärpning.

föranlederi dag återkallelse skallde brott körkortetEn del somav av
medföra varning. sådanenligt förslag Om förseelse begåttsvårt en

bestämmelserna tilläm-före ikraftträdandet bör de mindre stränganya
körkortsingripande skett förefrån ikraftträdandet. harOm ett sompas

ikraftträdandet besvärsinstansen vid prövning efteröverklagas, skall
bestämmelserna.ikraftträdandet tillämpa de nya

betydelse tidigare meddelade varningEn särskild fråga vilkenär en
föreslagna bestämmelserna obliga-skall ha vid tillämpningen de omav

förseelse inom år efter tidigare meddeladtorisk återkallelse vid treny
från tidigare meddelad varning intevarning. Att helt bortse synes

Ålämpligt. inte heller tilltalande beaktaandra sidan detär att en
meddelats enligt äldre bestämmelser under så lång tidvarning som

kan låtaår. En rimlig avvägning varningatttresom vara en som
före ikraftträdandet ha den betydelse gäller enligtmeddelats som

varningnuvarande alltså normalt inte får meddelassystem, att ny
förflutit. särskild övergångsbestämmelse medinnan två år Att ha en

lämpligt. Vilket värdedenna innebörd torde inte varningvara en som
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meddelats enligt äldre bestämmelser bör ha vid tillämpningen deav
föreslagna reglerna, bör lämpligast överlämnas till rättstillämp-nya
ningen. lämpligt riktmärke kan enligt vår mening beaktaEtt attvara

äldre varning, och således återkalla körkort, varningenetten om
fråganligger högst två år tillbaka i tiden körkortsingripandenär om

med anledning förseelse.prövas av ny

körkortstillstånd kan enligt gällande bestämmelserDen meddelatssom
övningsköra privat krav på den har uppsikt övnings-överutan att som
körningen godkänd handledare. Denne bör efter ikraft-är ävensom
trädandet ha möjlighet med stöd meddelat körkortstillståndatt av
övningsköra enligt äldre bestämmelser.

körkortsförordning11.2 Förslaget till

1 kap. Inledande bestämmelser

1§

Ordalydelsen i bestämmelsen har till vad ianpassats som anges
10 kap. § förslaget till KKL där bemyndigandet till regeringen1 ges
eller den myndighet regeringen bestämmer, meddela ytterligareatt
föreskrifter.

2 §

Motsvarar nuvarande 2 § KKF

3 §

Motsvarar nuvarande 3 § KKF

§4

finns definitioner pä olika begreppI nuvarande 4 § KKF och beteck-
ningar används i KKL och KKF. övervägande antalet defini-Detsom
tioner finns också i andra författningar, VTK, BRK, FK ocht.ex

flertalet definitionernaTTK. Eftersom i KKF antingen väl in-ärav
intresse, författningenarbetade eller begränsat allmänt bör i möjli-av
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befrias beteckningarmån från definitioner redan ärgaste av m.m. som
definierade författningar. Beträffande definitioner olikai andra av
fordonsslag i stället hänvisa till be-lämpligast 3 § FK. Deattsynes

kommer förstateckningar i KKF därigenom saknas iattsom anges
tjänsteviktstycket lätt släpfordon och terrängskoter och lätt ter--

torde inte nödvändigt föreskriva släpfordonDeträngvagn. att attvara
släpfordonindelas lätta respektive och inte heller definierai atttunga

totalvikten för terrängvagn.tung
Vägverket skall frâ-I nuvarande 5 och 6 §§ KKF prövaattanges

fordonsdefinitionerna i speciellatillämpningen vissarörgor som av
fall föreskrivs för visst slag fordon också gälleroch vad ettatt som av

till sådant fordon. Något behov särskilt reglera dessachassi attav
frågor inte finnas. stället bör hänvisasi KKF l till motsvarandesynes
bestämmelser i FK, vilket i tredje stycket.görs

5§

framgår avsnitt 8.4 föreslår vi det skallSom länsstyrelsenattav vara
folkbokfördi det län där körkortshavaren skall frågorär prövasom

körkortsingripande stället förI reglera vilkenattom m.m. som nu
åtgärdlänsstyrelse skall vidta viss i samband med varje sär-som en

skild bestämmelse vi generell forumbestärmnelse börattanser en
förinföras. Utgångspunkten bestämmelsen bör folkbok-attvara

vilkenföringsorten skall länsstyrelse behörigär prövastyra attsom en
fråga inte folkbokfördfråga. Om i i Sverige, alltså iärpersonen

utländska medborgare med utländsktförsta hand körkort inte tagitsom
bosättning i Sverige, bör det vistelseorten avgörpermanent vara som

Saknasvilken länsstyrelse behörig. vistelseort ankommerår ävensom
det länsstyrelsen län där förseelse elleri det ingripande haretten
skett fråga. sådan forumbestämmelseuppkommen Enprövaatt en

i drag det förhållande råder i dag, bort-motsvarar stora som om man
från meddelatde situationer körkortstillstånd vilkennär avgörettser

länsstyrelse behörig.ärsom
andra möjlighet överflyttaI stycket ärende från läns-att ettges en

styrelsen i folkbokföringslänet till länsstyrelsen i vistelselänet. Be-
stämmelsen vad i dag gäller vid meddelande kör-motsvarar som av
kortstillstånd återkallelse. Eftersomoch folkbokföringsorten skall

vilken länsstyrelse skall fråga innebär vårt för-avgöra prövasom en
slag, till skillnad vad gäller i dag, det också kommermot att attsom
finnas ärendenmöjlighet överflytta föreskriva villkor föratt atten om

redan utfärdat körkort.ett
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från förarbehörighetbestämmelserna2 kap. Undantag om

oc/12 §§1

fall körningbehörighet vid vissa särskildapåUndantag från kravet av
Bestämmelsernaoch tredje styckena KKL.regleras idag i 2 § andra

ellernormalt kräver behörigheten C, D Efordoninnebär att som -
får föras den har behörig-respektive släpfordonlastbil, buss somav-

verkstadsområde eller bensinstations-garageområde,heten inomB
fordonet förs last ellersträcka,kortareområde eller utanomenannars

samband medfall färden iFör det1 a. äger rumpassagerare
beträffande fordonet, fårlikande åtgärdbärgning, reparation eller

ellerområden också föras med lastnämnda begränsadefordonen inom
och fyllt 19 år b.föraren har B-körkort lompassagerare,

fordonvarje slag körkortspliktigtstycket 2I 2 § andra attanges av
tjänsteutövning.föras polisman ifår av

få föra fordon inomvidare möjlighetfinnsDet att garage-en
har åter-verkstadsområde eller liknande körkortetområde, trots att

läm-härför gäller dock medgivande harförutsättningkallats. Som att
detmed fordon det slagkörningen skerdärtill och attnats somav

föra. sådant medgivandebehörighet Ettåterkallade körkortet attgav
tredje stycketår 2 § KKL.får tid högst treavavse en

undantagssituationerna inte färd medbörDet noteras att avser
inhägnade områden. Körningarfordon inom vissakörkortspliktiga
nuvarande 6 § KKL enligtområden såväl enligtinom dessa är som

från kraven förar-§ helt undantagnavårt förslag till 2 kap. 5
för färd fordon,gäller i dag också medbehörighet. Undantag ärsom

släpfordon till sådantgående, eller kopplasförasattavsett somav
vanligt förekommande.fordon. fordon torde inteDe avses varasom

fordon sådana defini-heller sig andratorde inteDet änröra om som
Färdhänföra till traktor eller motorredskap klass II.tionsmässigt är att

i vårt förslag till Enligt våri 2 kap. 2 § KKL.med dessa regleras
behandla fordon förasfinns inte skälmening är avsett attatt avsom
föreslår därför undantaget för sådantVigående sätt. attannat

fordon utgår.
förenklas försundantagsbestämmelserna och deVi föreslår attatt

krav på behörighet EG-bakgrund bl.a. detill KKF. Motöver av som
också undantagsfallen blirkörkort ställer föreslår vidirektivet attom

något begränsade.mer
fordonförslag möjligheten föra med last ellerVårt innebär att att

Trafiksäkerhetens torde i alla situationer krävautgår. kravpassagerare
fordon ellerinnehas för föra dessa slag med lastbehörighet attatt av
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färden i sambandalltså sker med bärgning ellerävenpassagerare, om
för polisman i tjänsteutövningreparation. Vidare bör möjligheten att

föra släpfordonmotorcykel, lastbil, buss och med stöd B-kör-ettav
kort begränsas till kortare sträcka.att avse en

Möjligheten till medgivande bör enligt vår mening finnas kvar i sin
nuvarande form, dock tiden för medgivande bör kunnaatt ett avse
högst fem år. Skälet för det medgivande bör kunna denär ettatt avse
tid körkort återkallat.kanett vara

meddelasMedgivande kan i dag länsstyrelsen antingen iav sam-
med beslut återkallelse körkort ellerband särskilt ären-ettom av som

de länsstyrelse återkallat körkortet43 § KKL. Den prövarsom
frågan medgivande. medgivande kan också domstolEtt prövasom av

överklagat ärende tredje35 § stycket KKF. Viprövar ettsom anser
medgivanden det här slaget hänföra till dispens-äratt attav snarare

ärenden till frågor bör domstol. Vi föreslår därförprövasän som av
medgivanden endast länsstyrelserna och beslutet,prövasatt attav om

det gär sökanden kan överklagas till Vägverket. De nackdelaremot,
sådan ordning i vissa fall medförakan beslutatt ettsom en om-

återkallelse körkort och beslut medgivande, vid över-ett ettav om
klagande beslutet återkallelse, inte fattaskan samtidigt tordeav om -
inte den de motiverar nuvarande ordning behålls.attart attvara av

3 §

nuvarande § tredje stycketMotsvarar 3 KKL.

4 §

Motsvarar nuvarande 59 § KKF.a

3 kap. Behörighetshandlingarna

1§

Första stycket nuvarande lydelse 6 § andra meningenmotsvarar av a
KKF.

Andra stycket dels lydelsenuvarande 58 § KKF, delsmotsvarar av
bestämmelserna i 59 bl.a. villkor skall gälla förattom som
traktorkortet antingen kan föras in på kortet eller i särskildanges en
handling. sak innebärI tredje stycket ingen förändring förhållandei
till vad gäller i dag.som
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2§

skall in tillsammans medvilka handlingarparagrafenI som gesanges
behörighetshandling.ansökanen om

förstanuvarande bestämmelser i §stycket 11Första motsvarar
"körkortstillstånd" har byttsändringen ordetstycket KKF med den att

taxibehörigheten utgått."behörighetshandling" och attut mot
lämplighetsprövningregleras den utvidgadeI andra stycket som

föreskrifter TSVFSTrafiksäkerhetsverketsidag föreskrivs i
1990:70 emellertid endast det grundläggande kravet,stycketI anges

skallför rattfylleri till ansökningenden fällts till grovtatt ansvarsom
styrker kravet på nyktert levnadssätt.foga särskilt utlåtandeett som

får i fortsättningen bestäm-föreskrifter utlåtandetNärmare ävenom
Någon ändring i sak inte avsedd.föreskrifter.i Vägverkets ärmas

skall in för säker-vilka handlingarTredje stycket attsom gesanger
uppfyllt och körkortssökanden intebosättningskravetställa är attatt

jfr nuvarande lydelse 19 §utfärdat inom EES,redan har körkortett av
KKF.

3§

förlängd giltighet behörigheternakörkortshavare önskarI de fall aven
fyllt 65 år, skall ansökandet han eller hon harC eller D, efter att en

gällerför det ansökningsförfarandeinomhärom hanteras somramen
sådant fall endastövrigt. Emellertid skall iför behörighetshandlingar i

månader.får inte äldre Enin läkarintyg. Läkarintyget än trevarages
behörigheter börgiltighetstiden för dessaansökan förlängning avom

månader före den dag då giltighetstidenfå tidigareinte göras än sex
giltig-Länsstyrelsens beslut förlängdför behörigheten löper ut. om

med den tidigare giltighetstidendärvid börja gälla i ochhetstid bör att
löper ut.

4 §

Vibestämmelsen i nuvarande 13 § KKF.Paragrafen motsvarar anser
motsvarighet till 14 § KKF, d.v.s.behövs någoninte det att ettatt

ansökan behörighets-bli slutligförhandsbesked övergår till att omen

2 efter rattfylleribrott träder i kraftsärskild utredningföreskrifterNya om
VVSF 1996:200den 1 januari 1997,
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förhållandenahandling, i de fall då de medicinska eller personliga inte
för behörighet.hinder söktutgör

5§

bör den söker behörighetshand-likhet med vad gäller i dagI som som
jfrföreläggas komma in med läkarintyg, § andraling kunna llatt

så kan ske följer redan den föreslagna 10 kap.stycket KKF. Att av
i föreläggandet föreskriva undersökning-5 § KKL. Möjligheten att att

eller viss sakkun-skall verkställas viss medav person av en personen
förhållande, vilketskap eller visst idag i 11 § KKF,ett angesavse

befogenheten utfärda föreläggande och behövertorde ingå inom att
särskilt.således inte anges

6§

nuvarande lydelse § andra ochi sak ll andra stycketMotsvarar av
det framkommer särskild anledning ändåtredje meningarna. Om att

personliga förhållanden skall detta självfalletutreda sökandens göras,
bestämmelse möjlighet avsluta utredningen idenna attengeraven om

förekommer i polisregistret.de fall sökanden inte

7§

sökandes lämplighet innehavare behörighetAll utredning av en som av
länsstyrelsen. behöver dock finnas möjlighet förskall Detgöras av en

inhämta uppgifter från polisen i bl.a. de fall dålänsstyrelsen att
stället för idag detsökanden förekommer i polisregistret. I att som

polismyndigheten föreslår vi detsker i form utredning attav en av
torde inte medföra någonsker i form yttrande. praktiken dettaIettav

till nuvarande ordning. Uppgifternaavgörande förändring i förhållande
uppgifter idag bortsett fråni yttrandet skall innehålla attsamma som

sig sökandens lämplighet, jfrpolismyndigheten inte behöver yttra om
andra stycket femte meningen. tordenuvarande lydelse 11 § Detav

polismyndighet skallinte behöva vilken avlämna ett yttran-somanges
frånde. Utgångspunkten länsstyrelsen begär in yttrandet polis-är att

folkbokförd eller där hanmyndigheten i den där sökanden ärort
vistas.
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8§

finns idag i bl.a. 16 20 §§ KKF.Bestämmelserna förarprovom -
bestämmelser avläggas i olika situa-enligt dessakanFörarprov tre

inför hosdet avläggs tjänsteman Väg-vanligastetioner. Det är att en
förrätta förarprov.förordnats Vägverket Förar-verket har attsom av

Försvarsmakten och iockså avläggas inomkan emellertid gym-prov
nasieskola eller komvux.

skall avläggas inför befattnings-FörsvarsmaktenFörarprov inom
förordnats förrätta förarprov.Försvarsmakten harhavare vid attsom

sådant förordnande till den VägverketFörsvarsmakten får ett somge
godkänt.

förarprov fåroch komvux gäller avläggasgymnasieskolanI att
har undervisat eleven på nationelltsådana skolorinför lärare i som

för samrådinnehåll varit föremål med Vägverket.fastställd kurs vars
förvaltningsmyndighet för detVägverket den centralaär som svarar

också för frågortrafiksäkerhetsarbetet. Verket harsamlade ansvaret
talar för Vägverket skall ha detbl.a. förarprov. Detta ävenattom

Ävenförrätta förarprov. det för-för vilka fåryttersta ansvaret som
för kraven uppfyllda för fåVägverket harhållandet äratt attatt ansvar

EG-direktivet körkort, talar förutfärda körkort enligt Väg-attom
får förarprov.vilka förrättaverket bör ha exklusiv avgörarätt att som

inför dendärför förarprov skall avläggas Väg-Vi föreslår att som
förarprov.förordnat förrättaverket har att

till kap. bör devi föreslagit i kommentaren 3 14 § KKLSom
förarprov meddelasdetaljerade bestämmelserna vad i Väg-om avser

föreskrifter.verkets

9 §

första meningennuvarande 8 § andra stycket KKF.Motsvarar

10 §

i sak nuvarande 8 § andra stycket andra meningen,Motsvarar
och 3022 § tredje stycket

§11

till följd blir äldreInnan körkort upphör gälla det tioänatt att attav
år, bör Vägverket i likhet med vad gäller i dag underrätta kör-som

samtidigt tillställakortshavaren detta. Vägverket bör körkorts-om
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havaren underlag för körkortet, så körkortet kan förnyasett nytt att
med aktuellt fotografi namnteckning.och Motsvarande bör gälla om
det inträffat någon ändring beträffande uppgift i körkortet, ändratt.ex.

Förnyelse körkort bör inte blandas med utfärdandenamn. av samman
körkort. Förnyelsesituationen endast körkortets aktualitetettav avser

legitimationshandling. Har någon ändring inträffat beträffandesom
föra fordon enligt körkortet, behörigheträtten för-att t.ex. att en ny

eller behörighet återkallats eller villkor förvärvats körkortetetten om
införts, ändrats eller frågaupphävts, utfärdande körkort, inteär om av
förnyelse.

I2§

de fallI länsstyrelsen förelägger eller körkortshavareanmanar en
enligt eller3 kap. 8 § 1 4 KKL skall föreläggandet eller amnaningen
innehålla upplysning körkortet blir ogiltigt föreläggandetatten om
eller anmaningen inte följs.

Övningskörning4 kap.

1§

Paragrafen specificerar ålders- erfarenhetskravetoch för uppsikt över
privat övningskörning. Kraven de gäller i dag förär godkän-attsom

jfrhandledare, nuvarande 78 § KKF. Beträffande skälen tillnas som
det vid privat övningskörning alltid skall krävas den haratt att som

uppsikt övningskörningen godkändöver handledare hänvisasär som
till avsnitt 4.

2§

Första stycket nuvarande inledning 75 § första stycketmotsvarar
KKF medan andra stycket 75 § tredje stycket förstamotsvarar me-
ningen.

De undantag från uppsiktskraven i nuvarande §75som anges
första och andra styckena vid övningskörning inomägersom rum
körgård och övningskörning inom polisväsendet, Försvarsmakten och
i trafikskola, gymnasieskola eller komvux, vi kunna överlämnasanser
till Vägverket meddela föreskrifterom.närmareatt



Författningskommentarer182 SOU 1996:114

3 och 4 §§

81 §§.nuvarande 79 ochi sakMotsvarar

5 §

handledare skall ske pågodkännande sär-ansökanAtt ensomen om
första stycket andra meningenidag 78 §framgårskild blankett av

frågan handledare läns-förslag skallEnligt vårt prövasKKF. om av
EES-körkort,för innehavareutredningskravNuvarandestyrelsen. av

vårmeningen, fyller enligtfjärde stycket sistaåterfinns i 78 §som
allmänna förvaltningsrätts-eftersom det enligtfunktion,mening ingen

visa han uppfyllerpå sökandeändå ankommerliga principer att atten
handledarskap.kraven för

handledarskapetgäller idag börmotsvarandePå sätt avsesom
handledare börgodkännandemed viss Ettövningskörning somperson.

övningsköra harden skallkunna meddelassjälvfallet endast somom
övningskörning för fordonet.gäller förålderuppnått den som

slagför övningskörning detkan endast gällaHandledarskapet av av
för.har körkortfordon handledarensom

på handledare skall gälla allföreslår kravetmed viI och attatt
upphöragodkännande handledareövningskörning börprivat ett som

tid bör så lång det kanviss tid. Dennagälla efter att antasatt varaen
inom denna tid. Vi föreslårövningskör erhåller körkortdenatt som

handledare skall gälla i fem år. likhet medgodkännande Iatt ett som
handledarskap upphöra gälla,i börvad gäller dag attett omsom
uppfyllda för godkännande.inte längreförutsättningarna är ett

motsvarighet i nuvarande § andra stycket.sin 77Tredje stycket har
skick den kan läsas svårig-skall i sådanthandlingenAtt att utanvara
inte behöver regleras.självklarhethet torde somvara en

6§

Möjligheterna för har§ fjärde stycket. deni sak 78Motsvarar ettsom
uppsikt övnings-körkort utfärdat i EES-stat utöva överattannanen

alltså godkännasi trafikskola, utbildnings-körning sker att somsom
i vårt förslag till lag trafikskolor.ledare eller trafiklärare, regleras om
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5 kap. Körkortsingripande

1§

Paragrafen ansluter till 5 kap. 3 § KKL.

2§

motsvarighet i nuvarande 33 § KKFhar delvis sinBestämmelsen om
förslaget ingen ändring i förhållandeutredning. sak innebärsärskild I

till vad gäller i dag.som
frågorenligt KKL körkortsingripande.Länsstyrelsen prövar om

villkor för körkort under löpandeockså frågorDen rörprövar som
körkortshavarefinns anledninginnehav. Så det att anta attsnart en

gäller för körkortuppfyller förutsättningarnainte längre attsom
utreda körkortshavarens lämplig-skall därför länsstyrelsen skyndsamt

förföljt föreskrift gällerhet. Om körkortshavaren därvid inte en som
anledning ifrågasätta dennes lämp-körkortet, detta naturligenutgör att

därföri fall torde intelighet. utredning skall inledas dessaAtt en
imöjligheten för länsstyrelsenbehöva gällerDetsamma attanges.

körkortshavaren in läkarintyg ellerutredningssyfte förelägga att ge
möjlighet följer 10 kap.bevis godkänt förarprov. Denna avom

någons lämplighet hardet finns skäl ifrågasätta3 § KKL. Om att
körkorts-i inletts. En utredningärende KKLett om ensom avses

alltid leda tillhavares lämplighet behöver naturligtvis inte över-att ett
tillställs körkortshavaren. Utredningenvägande körkortsingripandeom

tillräckligt föreskriva villkor förkan vid handen det är attattt.ex. ge
villkor fattas. Det sker då medkörkortet. sådant fall kan beslutI om

i kör-stöd 3 kap. 18 Om utredningen varken§ KKL. ettutmynnarav
för körkortet, kan ärendetkortsingripande eller beslut villkorett om

motsvarande första stycketavskrivas. bestämmelse nuvarande 34 §En
åter-vi inte behövas för länsstyrelsen skall haKKF rättatt attanser

tillfälle.utredningen viduppta ett senare

3§

36 §Motsvarar nuvarande lydelse KKF.av
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4§

efterJfr § Vid återkallelse skall körkortshavarennuvarande 37 KKF.
anmaning överlämna körkortet till Vägverket eller polismyndighet.

följer vårt förslag till 7 kap. 8 § KKL. Vad kan behövaDet somav
fårföreskrivas förordningen anmaningen delges innehavareni är att

körkortet sådant fallstämningsmannadelgivning och i skallattgenom
utför delgivningen. Någon ändring i saköverlämnas till den isom

förhållande till i dag inte avsedd.är
skallOm beslut återkallelse upphävs, självklart körkortetett om

förhållandeåterställas till körkortshavaren. Detta torde inte särskilt
behöva regleras. det fall återkallelsen hävs efter det körkorts-För att
havaren fått körkort efter avlagt godkänt förarprov, harett nytt
denna varför något återställande körkortet inte blirredan körkort, av
aktuellt.

5§

Bestämmelsen preliminärt beslut körkortsingripande har, iom om
förhållande till bestämmelsen preliminärt beslut varning iom om
nuvarande 49 § ändrats endast i redaktionelltKKF, avseende.

6§

beslut omhändertagande behörighetshandlingAtt fattasett om av en av
polismyndighet eller åklagare framgår värt förslag till 7 kap.av
4 § KKL. Likaledes framgår kap. 8 § innehavaren7 KKL efterattav
anmaning skall överlämna handlingen till Vägverket eller polismyndig-
het. Omhändertagna behörighetshandlingar bör i samtliga fall sändas
till Vägverket medan beslutet omhändertagande, i likhet med vadom

gäller i dag, skall sändas till den länsstyrelse skall prövasom som
frågan körkortsingripande.om

Andra stycket med vissa redaktionella ändringarmotsvarar nu-
varande 41 § KKL. Enligt. denna bestämmelse skall länsstyrelsen

körkortet skall återkallas tills vidare. Det bör enligt vårpröva om
mening föreskrivasi stället länsstyrelsen skall körkortetprövaatt om
skall återkallas. Inom detta begrepp återkallelse tills vidare.ävenryms
Någon ändring i sak inte avsedd.är
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6 kap. Utländska körkort

1§

föregående kapitel körkortsingripandeFlertalet bestämmelser i om
gäller också för utländska körkort.m.m.

2§

nuvarande 37 § andra stycket KKF. Hänvisningen tillMotsvarar a
kap. innebär bestämmelsen omfattar endast utländska6 5 § KKL att

körkort inte tvângsutbytts i samband med återkallelsen.som

3 §

Motsvarar nuvarande lydelse 82 § tredje stycket KKF.av

4 §

stycket i sak nuvarande § förstaFörsta 12 stycket KKF.motsvarar a
Nuvarande andra stycket föreslås utgå eftersom12 § det i alla falla
åligger uppfyllersökande visa han de krav gäller föratt att atten som
han skall få bifall på ansökan. Något behovsin vidatt, som en an-
sökan fallbehörighetshandling, i de sökandes lämplighet inte ärom
klarlagd, kunna avvisa ansökningen, torde inte finnas. Om det inte kan
bedömas uppfyllersökanden kraven för utbyte utländsktettom av

avslås.körkort, bör ansökningen
stycketAndra nuvarande 12 § tredje stycket KKF medmotsvarar a

den skillnaden anmälan skall till förVägverket i stället tillgörasatt
länsstyrelsen, i likhet med vad vi föreslår gälla för förlust kör-ettav
kort fall.i andra

5 §

Motsvarar i sak nuvarande 82 § fjärde stycket KKF.

7 kap. Uppgiftsskyldighet

§1

Paragrafen förstanuvarande 82 § stycket AndraKKF.motsvarar
stycket i nuvarande föreslås82 § KKF utgå. Skälet härtill denär att
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överklagat inträderfått sitt beslutmyndighet motpartnumera somsom
förvaltningsprocesslagen 1971:291. Ettenligt §i 7processen a

lag tillställas alltsåmålet skall enligt 31 §avgörande part,sammaav
imyndighet inträttbl.a. den motpartsom processen.som

2§

i nuvarande 83 § Beträffan-sin motsvarighet KKF.Bestämmelsen har
underrättelse föreslås inga ändringar.skall föranledade de brott som

underrättelseskyldighetRikspolisstyrelsens iparagraferDe rörsom
följande. de situationerredigerats enligt I 2 §dessa fall har angesom

föreligger, alltså underrättelse skall skeunderrättelseskyldighetnär att
föreläggandebeslut, strafföreläggande och ord-förutom vid dom, av

vid beslut åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.ningsbot, också om
vilket framgår tredje stycket, och§ rättegångsbalken,7 när ettav

har föranlett underrättelse, ändrats, upphävtssådant avgörande, som
framgår andra stycket. 3 och 4eller undanröjts, vilket Iav anges

påföljd skall hai underrättelseskyldigheten; vissbegränsningarna att
avgörandet vunnit laga kraft eller överklagatsutdömts 3 §, att

underrättelse beträffande utländska§ första stycket och4 att
körkortshavaren folkbokfördkörkortshavare endast skall lämnas ärom

stycket.i Sverige 4 § andra
därförförsta stycke har lagts till underrättelse-I bestämmelsens att

följer 3 och §§.skyldighet föreligger med de begränsningar 4som av
föreskrivs Rikspolisstyrelsen också skall under-I andra stycket att

föranlettdom har underrättelse harVägverketrätta somom m.m.
eller undanröjts. Stycket nuvarandeändrats, upphävts motsvarar

84 andra stycket KKF.§
föreskriver underrättelseskyldigheten också gällerTredje stycket att

nuvarandebeslut åtalsunderlåtelse. Stycket 83 § tredjemotsvararom
första meningen KKF.stycket

3§

paragraf de begränsningar i Rikspolisstyrelsens under-I denna anges
har samband med brottets svårhetsgrad.rättelseskyldighet Förstasom

stycket därvid 84 § första stycket KKF. Som vi redovisar imotsvarar
föreslår föravsnitt 8.6 vi beloppsgränserna underrättelseskyldig-att

heten från nuvarande 600 kr till 800 kroch dettaändras att senare
förseelser.belopp skall gälla upprepadeäven

Andra stycket innehåller begränsningarna beträffande brotten i
underrättelse vid sådant brott endast skall lärrmas2 § 5 10 attom om-
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påföljd böter har dömts Motsvarande gäller i frågaän ut. omannan
Stycket nuvarande 83 § andra stycket ochåtalsunderlätelse. motsvarar

fjärde andra meningen KKF.stycket

4§

Rikspolisstyrelsens underrättelseskyldighet harBegränsningarna i som
inte brottet i denna be-samband med förutsättningar rörsom anges

underrättelse skall lämnas först efter detstämmelse. delsDe attavser
fått besked avgörandet har vunnit lagaRikspolisstyrelsen haratt om

underrättelse skall lämnas beträffandekraft eller överklagats, dels att
innehavaren folkbokförd iutländska körkortshavare endast ärom

stycket nuvarande 83 § tredje stycket KKFSverige. Första motsvarar
nuvarande femte stycket i nämndamedan andra stycket motsvarar

författningsrum.

5§

tredje stycketsin motsvarighet i nuvarande 84 §Bestämmelsen har
skall lämnas med beaktande de begränsningarUnderrättelsenKKF. av

gäller enligt 3 och 4 §§.som
också i vilka fall Vägverket skallbestämmelseI nuvarande anges
ske någon har omhändertagitsskall i dagbegära underrättelse. Det när

berusadeomhändertagandeenligt lagen 1976:511 av personerom
ellerinnehavare körkort, traktorkortoch omhändertagneden är ut-av

denna tidspärrtid beslutats för honom ochkörkort ellerländskt om
beställtskall också begäras länsstyrelseninte löpt Underrättelseut. om

Vägverket skallföreslår bestämmelsernaregisterblad. Vi näratt om
Rikspolisstyrelsen utgår. Skälet härförunderrättelse frånbegära ären

förhållande den utrednings-självständig betydelse i tillde saknaratt
personkate-har beträffande nämndaskyldighet länsstyrelsernasom

underrättelse från Rikspolissty-Vägverket skall begäragorier. Att en
dessutomlänsstyrelse beställer registerblad torderelsen i de fall då en

regleras isjälvklarhet inte behöver KKF.vara en som

6§

§nuvarande 85 KKF.Bestämmelsen motsvarar
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7§

paragraf i sak nuvarande 86 § KKF. I dagFörevarande motsvarar
vilken länsstyrelse registerbladet skallföreskrivs i punkter till somsex

länsstyrelserna de respektivesändas. utpekadeDe är prövarsom
framgår kap. § föreslår vienligt och KKF. Som 1 5ärende KKL av

bestämmelse framgår vilken länssty-generell forumregel. Av dennaen
behöver då inte i förevarandeskall ärende. Detrelse pröva ettsom

särskild länsstyrelse registerbladetsammanhang till vilken somanges
tydlighetens skull dock registerbladet skallskall sändas. För attanges

underrättelsen angår, dvs. den harsändas till den länsstyrelse attsom
anledning underrättelsen, i första hand läns-ärendet medpröva ett av

enskilde folkbokförd. Bestämmelsernastyrelsen i det län där den är
förarlegitimation, föreslås bliyrkestrafiken inklusive över-rörsom

förda till respektive YTF.YTL
registerbladlänsstyrelsen beställt registerbladet, bör iOm inte ett

också sändas till den enskilde.likhet med i dag

8§

med nuvarande 87 § KKF med denBestämmelsen överensstämmer
stycket föreslås utgå. torde inte särskilt be-ändringen tredje Detatt

från polismyndigheten skall innehållaunderrättelsehöva regleras att en
uppgift om personnummer.

Körkortsregistret8 kap.

1 §

med nuvarande 90 § KKF.Bestämmelsen överensstämmer

2 §

och vilkenskall antecknas i körkortsregistretVilka uppgifter som
tillför uppgifterna förs in, harmyndighet anpassatsattansvararsom

bör särskilt anmärkasändringar i KKL och KKF. Detvåra förslag till
enligt föreslås utgå medförarlegitimation YTLuppgifter röratt som

föreslår uppgifterårs yrkestrafikutredninganledning 1995 attattav
körkortsregistret be-förs in i enligtbeträffande förarlegitimationen

stämmelse i YTF.
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3-5§§

nuvarande 92 94 §§ § KKF.Bestämmelserna motsvarar -

Bemyndiganden9 kap. m.m.

1-3§§

Med anledningnuvarande 95 97 § KKF.Paragraferna motsvarar av-
föra fordon körkortmedgivandevi föreslår äratt ettatt trotsattatt

lämnas, har föreskrifterna be-längre bör kunnaomhändertaget inte
medgivanden utgått.träffande sådana

4§

trafik-föreslagna förordningenhänvisar till denFörsta stycket om
skolor.

nuvarande 98 § första stycket KKF.Andra stycket motsvarar
föreslås uttryckligt bemyndigande tilltredje stycketI att ett ges

fall ochföreskrifter förarutbildning i andraVägverket meddelaatt om
sådant bemyndigande torde det inte behövasförarprov. Med ettom

förarutbildning haltbestämmelser beträffandenågra särskilda un-
Även halkkörningsutbildningen i de flesta fall obliga-derlag. är ettom

någraför få avlägga förarprov torde,toriskt utbildningsmoment att
finnas meddela sådana bestäm-författningstekniska hinder inte mot att

innehållmyndighetsföreskrifter, bemyndigandet detmelser i om ges
vi föreslår.som

5§

enligt 102 b §Paragrafen nuvarande KKF.motsvarar

6-7§§

nuvarande 99 och 100 § BeträffandeParagraferna KKF.motsvarar
bestämmelser medgivanden vid omhän-blanketter har rörsomm.m.

till 5 kap. 15 § KKL. Att Riks-dertaganden utgått, kommentarense
beträffandetillhandahålla blanketter för intygpolisstyrelsen skall

föreskrivsoch trafiklärare personliga lämplighet iutbildningsledares
förordning trafikskolor.vårt förslag till om
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8§

förevarande paragraf frågor enligt KKF börI prövasanges som av
länsstyrelsen. stycket föreskriver därvid länsstyrelsen iFörsta att

frågorlikhet med vad gäller i dag bör medgivandepröva attsom om
föra vissa områdenkörkortspliktiga fordon inom körkortet ärtrots att
återkallat, vilket regleras i 2 kap. 1

föreskrivs frågorI andra stycket länsstyrelsen undan-prövaratt om
i visst fall frän angivna bestämmelser i KKL och KKF. be-Detag

stämmelser undantag får meddelas från de iärsom samma som anges
följanuvarande 101 § KKF. Det torde redan det frågaärattav om

dispenser, undantagen får begränsas till visst område ellerattatt avse
viss tid eller motiverat trafiksäkerheten, varför vadärannat som av

föreskrivs i 101 fjärdei detta avseende § stycket KKF bör kunnasom
utgå.

För besluta undantag enligt denna paragraf bör fortsätt-ävenatt om
ningsvis krävas det föreligger synnerliga skäl och det kan skeatt att

fara för trafiksäkerheten.utan

9 och 10 §§

Paragraferna i sak nuvarande 101 och 102 § KKF.motsvarar a

11 §

Bestämmelsen har förts från KKL och i sak nuvarandeöver motsvarar
39 § tredje Skäletstycket KKL. härtill skyldighet mellanär att en
olika myndigheter lämna uppgifter till varandra lämpligast reglerasatt
i förordning. Inte heller torde bestämmelser rörande sekretess kräva

bestämmelsen i lag, jfr. kap. § sekretesslagen14 1 1980: 100.att ges

10 kap. Ansvarsbestännnelser

1 0ch2 §§

Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i 103 § och
105 § tredje stycket KKF.
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Överklagande11 kap. m.m.

1§

krångligai KKL och KKFfinns i dagbesvärsbestämmelser ärDe som
bestämmelsernauppdelningVårt förslag tillsvâröverskädliga.och av

förenklas,besvärsbestämmelsernainnebärmellan KKL och KKF att
länsstyrelserbeslut i dagföljd flertaletframför allt till att somav
med stödi stället beslutasbestämmelse i KKFfattar med stöd avav

detdärvid får överklagas, börbeslut över-Om länsstyrelsensKKL.
vårttillförvaltningsdomstol, vidare kommentarenklagas till allmän se

kap. och 2 § KKL.förslag till 8 l
fattar stöd KKFdärutöver medlänsstyrelsenbeslutDe avsom

§ andravårt förslag till 9 kap. 8enligtbeslut dispenseravser om
föra körkortspliktigtmedgivandeoch beslutstycket och 9 § attom

Beslut i dis-återkallat enligt 2 kap. lfordon körkortet ärtrots att
Vägverket.kunna överklagas tilllikhet med i dagpensärenden bör i

emellertid ocksåi dag föreslår vivad gällerTill skillnad attmot som
till§ bör överklagas Väg-medgivanden enligt 2 kap. lbeslut om

bestämmelse.till dennaredovisas i kommentarenSkälen härförverket.
utfärdandebeslut beträffandeVägverketsdag föreskrivsI att av

allmän förvalt-kan överklagas tillförnyelse körkortkörkort och av
fråga förnyelse torde kunnaVägverkets beslut iningsdomstol. sesom

därförEnligt vår mening börverkställande beslut.endast ettsom
förnyelse inte kunna överklagas. Be-frågaVägverkets beslut i om

traktorkort hän-utfärda körkort ochVägverkets beslutträffande att
8 kap. § KKL.till vårt förslag till 2visas till kommentaren

överklagat ärende bör inte få överklagas.i ditVägverkets beslut ett
börsådana i 8 kap. 2 § KKLVägverketAndra beslut än avsessomav

få till regeringen.överklagas

2§

avgifter.vissa frågoravsnitt 8.5 har vi berörtI om
skallinnebär utfärdandet traktorkortEftersom vårt förslag att av

utfärdande körkort, vilket innebärgäller förfölja den ordning avsom
börför länsstyrelsen utfärdar sådana kort,Vägverket i ställetatt av-

förordningenförnya traktorkort bestämmas igiften för utfärda ochatt
Vägverket.med för1972:648 taxa

med den angivna ändringenparagrafFörevarande motsvarar ovan
nuvarande 110 § KKF.
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till lag11.3 Förslaget trafikskolorom

11.3.1 Inledning

Eftersom vi inte det ingår i vårt uppdrag någraövervägaatt attanser
förändringar beträffande förarutbildning i trafikskolor i andra avseen-

den lagtekniskaden de körkortsförfattningar-översynenän rörsom av
innebär vårt förslag till lag och förordning trafikskolor ina, om

överföringhuvudsak endast nuvarande bestämmelser i KKFen av
lag och förordning. Någraanpassade till sakliga ändringar ären en

författningstexteninte avsedda. Kommentarerna till inskränker sig
därför huvudsakligen till hänvisningar till motsvarande gällandenu
bestämmelse.

1.3.2 författningstexten1 Kommentarer till

1 §

Definitionen på trafikskolor hämtade från 4 § KKF.är

2§

stycket nuvarande 60 § förstaFörsta mening KKF. Andramotsvarar
nuvarande 61stycket § andra stycket KKF.motsvarar

3§

Bestämmelserna i nuvarande 61 och 62 §§ har förts tillsamman en
paragraf.

4§

Bestämmelserna i denna paragraf innebär saklig förändring såtill-en
vida gäller för hakraven uppsikt övningskörning iöverattatt som
trafikskola enligt nuvarande 80 § iKKF, stället krav för attanges som

Ändringenbli utbildningsledaregodkänd respektive trafiklärare.som
föranleds kravet på uppsikt tagits in i vårt förslag till 4 kap.attav

praktiken innebär förslaget5 § KKL. I ingen förändring, eftersom
förmotsvarande krav närvarande gäller enligt Vägverkets föreskrifter.
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med konsekvensändringar enligt vadstycketAndra motsvarar som
nuvarande § första stycketutbildningsledare 74sagts m.m. aomnyss

KKF.

och 6 §§5

återkallelse tillstånd driva trafik-bestämmelserMotsvarande attom av
beträffandenärvarande i 67 § KKF och utbildnings-skola finns för

och trafiklärare i 68 § KKF.ledare

§7

nuvarande 69 § KKF.Paragrafen motsvarar

8 §

tillstånd driva trafikskola för överklagas tilli frågabeslutAtt attom
förvaltningsdomstol följer nuvarande 107 § KKF. Ett beslutallmän av

överklagas, följerfår dock inte vilket nuvarandevarning avom
106 § KKF.

§9

finns föransvarsbestämmelse närvarande i 104 § KKF.Motsvarande

10§

paragrafen har sin motsvarighet i nuvarandeBemyndigandet i
32 § KKL.

förordning trafikskolor11.3.3 Förslaget till om

§1

paragrafen dels nuvarandeBestämmelserna i 64 § KKF,motsvarar
60 § andra meningen KKF.dels nuvarande

2§

förstaParagrafen nuvarande 61 § stycket KKF.motsvarar
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3§

paragrafenBestämmelserna i har sin motsvarighet i nuvarande
61 §tredje stycket KKF.

4 §

Motsvarar nuvarande 64 § andra stycket KKF.

65 och §§

Paragraferna nuvarande 65 § KKF.motsvarar

7 §

Motsvarar nuvarande 70 § KKF.

8 §

Polismyndighets anmälningsskyldighet följer i dag 89 § KKF.av

9 §

Att blanketter detta slag skall tillhandahållas Rikspolisstyrelsenav av
för närvarande i 100 § KKF.anges

10§

Vägverkets bemyndigande meddela föreskrifter beträffande trafik-att
följerskolor och utbildningen vid sådana skolor nuvarandeom av

99 § KKF.
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Bilaga

Kommittédirektiv

Översyn Dif-körkortsförfattningarna m.m.av
1994:9O

1994septemberregeringssammanträde den 15Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

med uppdragskall tillkallasutredare göra översynsärskildEn att en
direktivhur EG:sanalyserakörkortsförfattningarna samtav

införlivas medkörkort skalljuli 1991den 2991/439/EEG omav
samordna kör-möjligheternaskall vidare utredasvensk Hanrätt. att
taxiförareförarlegitimation fördentaxi ochkortsbehörigheten som
skall utarbetaUtredarenyrkestrafiklagen 1988:263.föreskrivs i

Övergångsbestämmelserochförfattningsändringarförslag till som
behövs.

Bakgrund

författningarSvåröverskådliga

finns huvudsakligen i kör-traktorkortkörkort ochBestämmelser om
förord-1977:722 ochkörkortsförordningen1977:477,kortslagen

utländska körkort.godkännande och utbyteningen l98l:96 avom
medSocialstyrelsen, harTrafiksäkerhetsverket ochVägverket, tidigare

kompletterande föreskrifterutfärdatförfattningarstöd dessa omav
befolkningen.mycket delberörkörkort. Författningarna stor aven

i sådanoch kompletteratsåren ändratsFörfattningarna har genom
därmedsvårtillgängligt ochblivitregelverketomfattning gettatt nu

tillämpningenExempelvis gäller dettatillämpningsproblem.tillupphov
körkort.omhändertagandeomedelbartbestämmelserna avomav
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EES-anpassning

Efter ändring i EES-avtalet har Sverige åtagit sig körkorts-att anpassa
regleringen till EG:s bestämmelser området. finnsDessa i rådets
direktiv 91/439/EEG den 29 juli 1991 körkort. EG-direktivetav om
innehåller bl.a. bestämmelser körkortsklasser och behörigheter,om

godkännande och utbyte körkort utfärdade i andra EG-staterom av
och minimikrav för utfärdande körkort. Det behandlar frågorom av

i Sverige regleras i såväl körkortslagen och körkortsförordningensom
förordningen godkännande och utbyte utländska körkort.som om av

EG-direktivets bestämmelser kommer innebära vissa justeringar iatt
körkortsklasserna bl.a. vad gäller motorcyklar. Bestämmelserna i
EG-direktivet skall införlivas i de nationella rättsordningarna för att
kunna kraftträda i den juli 1996.1senast

Samordning taxibehörighetav

Enligt bestämmelser i § yrkestrafiklagen,14 trädde i kraft dena som
augusti 1994 fårl 1994:589, fordon i taxitrafik endast föras denav

har förarlegitimation.särskild Sådan legitimation får till densom ges
har föreskriven körkortsbehörighet och med hänsyn tillsom som

yrkeskunnande och laglydnad lämplig taxiförare.är En förar-som
legitimation kan under vissa förutsättningar återkallas. Nuvarande
ordning innebär taxiförare dels skall ha körkort med taxi-att en
behörighet, dels förarlegitimation. Denna ordning har kritiseratsen av
bl.a. Lagrådet kravet på förarlegitimation infördes.när

Uppdraget

Mot bakgrund vad anförts körkortsförfattningarnaav som om anser
regeringen det nödvändigt med lagteknisk för-översynen av
fattningarna. Det vikt regleringär största berör allmän-attav en som
heten i så utsträckning körkortslagstiftningen tydlig ochgörsstor som
lättöverskådlig. Utredaren skall särskilt uppmärksamma vilka möjlig-
heter finns förenkla, förtydliga och så behövs justera deattsom om

förmateriella bestämmelserna på detta främja enhetligsättatt en
praxis i körkortshanteringen hos olika myndigheter.

Utredaren skall analysera rådets direktiv 91/439/EEG utarbetasamt
och lämna Övergångsbestäm-förslag till de författningsändringar och
melser behövs för införliva direktivets bestämmelser medattsom
svensk Därvid kommer det krävasrätt. bl.a. kör-översynatt en av
kortsklasser och behörigheter bestämmelser utbytesamt om av
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inte de delar EG—direktivetutländska körkort. Uppdraget avser av som
det enligt bemyndigande fär föreskrivas myndighet.om av

bör de tvâ behörigheterRegeringen det övervägasattanser om som
yrkestrafiklagen,för taxiförare, enligt körkortslagen ochi dag krävs
framöver endastlämpligen samordnas på sådant detkan sättett att

taxibehörighet. denna fråga bör utredarenställs krav på särskild Ien
yrkestrafiklagstiftningensamråda med utredningen översynom av

1994:89.K
vidare beakta Vägverkets utredning mopederUtredaren skall om

K94/2246/RS.

Övrigt

under sitt arbete uppmärksammar problem liggerOm utredaren som
uppdraget, bör han oförhindrad lämnautanför det egentliga attvara

förslag till lösning dessa.av
skall också beakta regeringens direktiv till samtligaUtredaren

särskilda utredare offentliga åtagandenkommittéer och prövaattom
dir. och EG-aspekter i utredningsverksarnheten1994:23 om
dir. 1988:43.

Redovisning uppdragetav

skall redovisa sitt uppdrag den maj 1995.Utredaren 1senast

Kommunikationsdepartementet
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