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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-13
Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden
Annika Brickman och Margit Knutsson.
Några körkortsfrågor
Enligt en lagrådsremiss den 23 augusti 2012 (Näringsdepartementet)
har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till
1.

lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2.

lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

3.

lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen
(1998:488).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Paul
Sjögren.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i körkortslagen
I det remitterade förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1580) om
ändring i körkortslagen (1998:488) finns en övergångsbestämmelse
4 angående förnyelse av körkort enligt 3 kap. 14 § andra stycket
körkortslagen. Övergångsregeln syftar till att bättre ta hänsyn till att
körkortsförnyelse och förlängning av högre behörigheter ska sam-
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ordnas i tiden enligt den ordning som träder i kraft den 19 januari
2013, vilket inte är fallet i den ordning som gäller för närvarande.
Under föredragningen har uppmärksammats att motsvarande övergångsbestämmelser behövs även i föreliggande förslag i fråga om
tillämpningen av 3 kap. 14 b §. Sådana bestämmelser kan förslagsvis ha följande lydelse:
2. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som
efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första
meningen före den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §.
Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE
som före detta datum hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett
körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.
3. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som
efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första
meningen den 19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap.
14 b § första stycket, om det återkallade körkortet före den 19 januari
2013 hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort
som utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet
inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b §
andra stycket. I stället gäller att körkort som utfärdas under de
förutsättningar som anges i första meningen får ge behörigheten C,
CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har
visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda,
oavsett om utfärdandet sker före, vid eller efter utgången av den
giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.
4. Det som har sagts i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om
behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari
2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet.
Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 §
andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.
5. Vid tillämpningen av 3 kap. 14 b § ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter den 18 januari
2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i
en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 förnyas första
gången fem år efter utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre
giltighetstid än fem år.
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Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i
körkortslagen (1998:488)
Punkten 3 i övergångsbestämmelserna syftar till att uppfylla artikel
13.2 i det tredje körkortsdirektivet, enligt vilken äldre behörigheter
inte skall kunna dras in eller inskränkas. Under föredragningen har
uppmärksammats att den föreslagna lydelsen är missvisande i några
avseenden. Den önskade verkan torde uppnås genom en bestämmelse av följande lydelse:
3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari
2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.
I punkten 4 bör behandlas även körkort som före den 19 januari 2013
har lämnats i utbyte mot eller har ersatt ett körkort som har utfärdats i
en annan stat inom EES. Punkten skulle då kunna få följande
lydelse:
4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats
eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i
en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första
gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den
18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock
förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan
körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C,
CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i
stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.
Övrigt lagförslag
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

