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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-14

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet
Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Ålderskrav vid buss- och taxitransporter

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2010 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till
1.

lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2.

lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

3.

lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Gunilla
Svedberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen behandlas bl.a. frågor rörande åldersgränser för bussoch taxiförare. Det föreslås att ålderskravet för att få framföra buss
förvärvsmässigt och för att få taxiförarlegitimation under vissa förutsättningar sänks till 18 år.
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Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

3 kap. 1 §

Enligt paragrafens första stycke punkt 3 d) får körkort utfärdas för
den som har fyllt 21 år för behörigheten D eller uppfyller de lägre
ålderskrav som framgår av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, om sökanden har förvärvat sådan grundläggande
kompetens som framgår av den lagen. Paragrafen är svårförståelig
och den allmänna hänvisningen till lagen om yrkesförarkompetens är
oklar. Vid föredragningen har upplysts att punkten ska förstås på
följande sätt:

Såvitt gäller utfärdande av körkort med behörigheten D, dvs. behörighet att köra buss, görs hänvisningen till lagen om yrkesförarkompetens för att upplysa om att andra, lägre, ålderskrav gäller
under vissa förutsättningar. Av 3 kap. 5 § lagen om yrkesförarkompetens framgår sålunda att en förare från och med 20 års ålder
har rätt att utföra förvärvsmässiga persontransporter med buss, om
föraren har förvärvat grundläggande kompetens för att köra buss,
med eller utan släpfordon, genom en godkänd grundutbildning enligt
4 kap. 1 § samma lag, dvs. förvärvat kompetensen genom en grundutbildning under minst 280 timmar och ett godkänt prov. Vidare framgår genom hänvisningen att en förare under samma förutsättningar
från och med 18 års ålder har rätt att köra buss utan passagerare
eller vid persontransporter i linjetrafik, där busslinjens längd inte
överstiger 50 kilometer. Grundutbildningen ska i dessa fall ha ägt
rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Med
motsvarande utbildning avses bl.a. utbildning i fristående gymnasieskola. För förare under 21 år är körkortsbehörigheten således
begränsad till sådana yrkesmässiga transporter som anges i lagen
om yrkesförarkompetens.
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Lagrådet anser att paragrafen skulle vinna i tydlighet om en hänvisning till 5 § andra stycket görs i första stycket punkt 3 d) och att det i
författningskommentaren lämnas de ovan upptagna upplysningarna
om hur stycket ska förstås.

I enlighet härmed föreslår Lagrådet att första stycket punkt 3 d) ges
följande lydelse:

d) 21 år för behörigheten D, eller uppfyller de lägre ålderskrav som
framgår av 5 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, om sökanden har förvärvat sådan grundläggande
kompetens som framgår av nämnda stycke, och
Förslaget till lag om ändring i lagen om yrkesförarkompetens

3 kap. 5 §

I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som anger kraven för att
yrkesmässigt få utföra persontransporter före 21 års ålder. För tydlighetens skull bör en smärre justering göras.

Lagrådet föreslår att stycket får följande lydelse:

Om den grundutbildning som anges i första stycket ägt rum inom
gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter
med sådana fordon utföras av föraren från och med 20 års ålder.
Sådana transporter får dock utföras av föraren från och med 18 års
ålder, om fordonet
– körs utan passagerare, eller
– används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte
överstiger 50 kilometer.
Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

Lagrådet lämnar lagförslaget utan erinran.

