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Körkortslag (1998:488)
Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort,
traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande), kap. 7
(Förfarandet i körkortsärenden m.m.), kap. 8 (Överklagande), kap. 9 (Ansvarsbestämmelser)
och kap. 10 (Bemyndiganden m.m.).

1 kap. Inledande bestämmelser
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2001:571).

1§
[9301] Denna lag innehåller bestämmelser om
1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och
förarbevis,
3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska
och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,
4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,
5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass
II, snöskoter eller terränghjuling.
Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i
yrkestrafiklagen (2012:210) (Särskilda trafikförfattningar m.m./Internationell
vägtransport m.m. [2901] o.f.) och i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt
i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2012:228).
2§
[9301 A] Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.).
Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas
och körs av förare som har alkohol i utandningsluften. Lag (2010:1914).
3§
[9301 B] Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under
minst 185 dagar varje kalenderår
1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som
präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.
En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken
han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två
eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har
personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta
villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en
tidsbegränsad uppgift.
Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den
permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).
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2 kap. Förarbehörighet
Behörighetskrav
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:189).

1§
[9302] Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast av den
som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska
föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. Lag (2015:791).
2§
[9303] Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast
av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser
en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller
för liknande ändamål.
Terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får köras endast av den som har
ett gällande körkort med behörigheten B. Lag (2015:791).
3§
[9304] Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller
förarbevis för moped klass II.
Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.
Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling. Lag
(2009:189).
4§
[9305] För övningskörning med fordon som avses i 1 och 3 §§ gäller bestämmelserna
i 4 kap. Lag (2009:189).
Körkortsbehörighet för särskilda fordonstyper
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2011:1580).

5§
[9306] Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.
Beteckning
AM
A1
A2

A

Körkortsbehörighet
moped klass I
lätt två- eller trehjulig motorcykel
1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2
kilowatt/kilogram och som, om fordonets
originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett
fordon med högst den dubbla effekten.
2. lätt trehjulig motorcykel
två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
effekt och förhållande mellan nettoeffekt och
tjänstevikt.
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B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
till sådan bil.
2. trehjulig motorcykel
3. fyrhjulig motorcykel
bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
släpfordon som är kopplade till sådan bil, om
släpfordonens
sammanlagda
totalvikt
inte
överstiger 3,5 ton.
tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och
personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
sådan bil.
bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil
om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt
inte överstiger 12 ton.
tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
sådan bil.
bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
bil.
buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst
16 passagerare utöver föraren och vars längd inte
överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon
som är kopplat till en sådan buss.
buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
sådan buss.
buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler
än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett
lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.
buss som omfattas av behörighet D samt ett eller
flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
sådan buss.
Lag (2017:272).

6§
[9307] Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om
körkortshavaren har fyllt 21 år. Lag (2012:876).
7§
Paragrafen har upphört att gälla enligt lag (2011:1580).

7a§
[9308] Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov ger behörigheten B
även rätt att framföra ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kilogram och i
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kombination med dragfordonets totalvikt överstiger 3,5 men inte 4,25 ton (utökad
behörighet B). Lag (2011:1580).
7b§
[9308 A] Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM. Lag
(2011:1580).
8§
[9309] Körkort med behörigheten CE, D1E eller DE ger även behörigheten BE.
Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten C1E. Lag (2011:1580).
9§
[9310] Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren
har behörigheten D.
Undantag
10 §
[9311] Bestämmelserna i 1–4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat
järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.
11 §
[9312] Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett
körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss,
med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.
Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter särskilt
medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid sådant
medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får
lämnas för högst tre år.
Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor om alkolås
får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped även
om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de
begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
Lag (2012:874).
12 §
[9313] En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin tjänsteutövning
köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.
Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin
tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett
ingripande vid misstanke om rattfylleri. Lag (2019:40).
Särskilt förarbevis
13 §
[9314] Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4
kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med
behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det
särskilda förarbeviset.
I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.
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14 §
Paragrafen har upphört att gälla enligt lag (2011:1580).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:189).

Förutsättningar för utfärdande av körkort
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Utländska körkort
Giltighet i Sverige
1§
[9316] Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt
sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller
även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort
vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6–8 §§.
Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet
inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om
vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien
den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller
dock körkortet endast tillsammans med
1) en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller
norska, eller
2) ett internationellt körkort som är utformat i överensstämmelse med någon av
förebilderna i ovannämnda konventioner eller i den konvention om vägtrafik som har
undertecknats i Paris den 24 april 1926.
Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast
tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Lag (2011:1580).
2§
[9317] Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige
1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller
återkallat, eller
4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat
att han vill behålla det svenska körkortet.
Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren
är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.
Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte
enligt 7 § prövas.
3§
[9318] Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra moped innan innehavaren har
fyllt 15 år eller bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte
rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad

Skatter m.m./Vägtrafikförfattningar m.m.

6

Körkortslag (1998:488)
Uppdaterad: 2019-04-01

lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods. Lag
(2009:189).
4§
[9319] Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ får en person som fyllt 15 år och som
är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra en moped som han eller hon fört in
i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för mopeder i hans eller hennes
hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in mopeden får köra denna i
hemlandet utan körkort, förarbevis eller därmed jämförlig handling. Lag (2009:189).
Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.
5§
[9320] Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap.,
skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.
Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort
utfärdade i Sverige.
6§
[9321] Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är
det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning
som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller
begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet.
Utbyte av utländska körkort
7§
[9322] Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan
och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort,
om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit
bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.
Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på
körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om
körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.
Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på
körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon
av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan
behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de
medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.
Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut eller ersättas endast
om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap.
2 §. Lag (2012:876).
7a§
[9322 A] Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas enligt 7 § om körkortet, i en annan
stat inom EES, är föremål för en åtgärd som är att likställa med återkallelse eller
omhändertagande enligt denna lag. Lag (2011:1580).
7b§
Paragrafen har upphört att gälla enligt lag (2012:876).
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8§
[9323] Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort tillämpas 3 kap.
10 §. Lag (2012:874).
7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[9324] 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen (1977:477)
upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft den dag regeringen
bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. Lag (2003:216).
2.— — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

