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Körkortsförordning (1998:980)
Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och
förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 7
(Förfarandet i körkortsärenden m.m.), kap. 8 (Bemyndiganden m.m.) och kap. 9 (Överklagande
och ansvarsbestämmelser).

1 kap. Inledande bestämmelser
1§
[9351] I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i
körkortslagen (1998:488) ([9301] o.f.) och föreskrifter om undantag från lagen.
Förordning (2001:666).
2§
[9352] Transportstyrelsen är körkortsmyndighet. Förordning (2009:1369).
3§
[9353] I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137)
för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om
undantag från körkortslagen (1998:488) och denna förordning. Förordning
(2009:216).
4§
[9354]
I
terrängkörningslagen
(1975:1313)
([9001]
o.f.)
och
terrängkörningsförordningen (1987:594) finns bestämmelser om förbud mot körning
i terräng i vissa fall. Förordning (2009:190).
5§
[9355] De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i
körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ([8551] o.f.). Förordning
(2001:666).
2 kap. Förarbehörighet
1§
[9356] På körkortet ska ordet "körkort" på Europeiska unionens övriga språk vara
tryckt i rosa och utgöra kortets bakgrund.
Inskränkningar i behörigheten, sådan utökad behörighet som avses i 2 kap. 7 a §
[9322 A] körkortslagen (1998:488) och villkor för att få köra fordon samt gällande
prövotid ska anges i form av sifferkoder på körkortet. Förordning (2012:5).
2§
[9357] Ett traktorkort enligt 2 kap. 2 § [9303] körkortslagen (1998:488) och ett
förarbevis enligt 2 kap. 3 § [9304] körkortslagen ska innehålla uppgifter om
innehavarens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer.
Ett traktorkort ska även innehålla villkor som har betydelse för rätten att köra en
traktor. Förordning (2009:190).
3§
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[9358] Ett särskilt förarbevis enligt 2 kap. 13 § [9314] körkortslagen (1998:488) skall
vara utfärdat enligt formulär som Transportstyrelsen fastställer. Transportstyrelsen
bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på
innehavaren. Förordning (2008:1112).
4§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2012:5).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort
Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2012:5).

1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 kap. Körkortsingripande
1§
[9360] Bestämmelserna i detta kapitel gäller även körkortstillstånd, traktorkort och
förarbevis.
Vad som sägs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och
innehavare av traktorkort.
För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller dock inte vad
som sägs i 2 och 3 §§. Förordning (2009:190).
2§
[9361] Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de
förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt
utreda hans eller hennes lämplighet.
Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar
att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett
bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra socialnämnd,
Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet, om nämndens eller
myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Förordning (2014:1264).
3§
[9362] Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med läkarintyg som visar att
körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med
bevis om godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att körkortet återkallas
enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) om föreläggandet inte följs.
4§
[9363] När Transportstyrelsen i annat fall än som avses i 3 § överväger att ingripa,
ska körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara inom viss tid vid
påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.
I underrättelsen ska Transportstyrelsen ange orsakerna till övervägandet om
ingripande och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Körkortshavaren ska
upplysas om att han eller hon, om han eller hon motsätter sig ett ingripande, bör ange
skälen för det och de bevis som åberopas. Förordning (2009:1369).
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5§
[9364] En uppmaning om att lämna över ett körkort till Transportstyrelsen i samband
med ett beslut om återkallelse får delges körkortshavaren genom
stämningsmannadelgivning. Handlingen ska då lämnas över till den som utför
delgivningen. Förordning (2009:1369).
Preliminärt beslut om körkortsingripande
6§
[9365] Ett preliminärt beslut om körkortsingripande ska vara skriftligt varvid
bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet ska innehålla en uppmaning till
körkortshavaren att inom en viss tid godkänna beslutet.
Skriftligt godkännande ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning
(2009:1369).
7§
[9366] Om körkortshavaren inte godkänner det preliminära beslutet eller inte svarar
på uppmaningen inom utsatt tid skall frågan om körkortsingripande prövas enligt 4 §.
Omhändertagande av körkort
8§
[9367] Ett beslut att omhänderta ett körkort ska meddelas skyndsamt och delges
körkortshavaren. Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande
utredning och en redogörelse för de omständigheter som lett till omhändertagandet,
inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen som ska pröva frågan om ingripande.
Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, ska detta snarast meddelas
Transportstyrelsen.
Ett omhändertaget körkort sänds till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).
9§
[9368] Om ett beslut om att omhänderta eller återkalla ett körkort upphävs skall
körkortet skyndsamt återlämnas till körkortshavaren. Körkortet blir då giltigt från
dagen för beslutet, om inte annat har förordnats.
10 §
[9369] Om Polismyndigheten eller åklagare meddelar medgivande enligt 5 kap. 7 §
körkortslagen (1998:488) ska körkortshavaren få ett bevis om det. Beviset ska
medföras under färd. På begäran av en bilinspektör eller polisman ska beviset
överlämnas för kontroll. Förordning (2014:1264).
Nytt körkort efter återkallelse
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2012:877).

11 §
[9369 A] Vid en ansökan om utfärdande av körkort i fall som avses i 5 kap. 14 § andra
stycket andra meningen körkortslagen (1998:488) tillämpas
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1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra
stycket första meningen denna förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu
inte har fyllt 45 år, och annars
2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra meningen.
Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som
anges i första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller
frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:877).
6 kap. Utländska körkort
1§
[9370] Bestämmelserna i 6 kap. [9316–9323] körkortslagen (1998:488) gäller också
midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat
i Finland, midlertidig köretilladelse meddelat i Island och midlertidig kjøretillatelse
meddelat i Norge.
2§
[9371] En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt att köra terrängskoter, traktor
eller moped klass I gäller i Sverige enligt sitt innehåll.
3§
[9372] Utan hinder av 2 kap. 3 § [9304] körkortslagen (1998:488) får en person som
fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den snöskoter
eller terränghjuling som han eller hon fört in i landet, om den uppfyller de villkor som
gäller för sådana fordon i hans eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den
som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort, förarbevis eller
därmed jämförlig handling. Förordning (2009:190).
Ingripande mot ett utländskt körkort
4§
[9373] Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de undantag och
tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid prövning av ett utländskt körkorts
giltighet i Sverige.
5§
[9374] Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett
svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § [9321] körkortslagen (1998:488) ska behållas av
Polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt,
dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige. Förordning (2014:1264).
6§
[9375] Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har
vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, ska
Transportstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet,
när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, ska körkortet
om möjligt bifogas underrättelsen. Förordning (2009:1369).
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Utbyte och ersättande av utländskt körkort
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2012:5).

7§
[9376] En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen. Till
ansökan ska fogas
1. det utländska körkortet,
2. en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige eller, i fall som
avses i 6 kap. 7 § [9322] andra och tredje styckena körkortslagen (1998:488), sedan
minst sex månader studerar här, och, om ansökan avser utbyte i fall som avses i 6 kap.
7 § fjärde stycket körkortslagen,
3. sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 § denna förordning.
Vid en ansökan om utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § tredje stycket körkortslagen
tillämpas
1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra
stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökanden vid
ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars
2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje
meningarna.
En ansökan om utbyte enligt andra stycket får göras tidigast ett år före utgången
av den giltighetstid som är angiven på körkortet.
Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som
anges i andra stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller
frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:878).
7a§
[9376 A] En ansökan om att ersätta ett utländskt körkort som förstörts eller kommit
bort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas en handling som visar att sökanden
är permanent bosatt i Sverige och, om ansökan avser ersättande i fall som avses i 6
kap. 7 § [9322] fjärde stycket körkortslagen (1998:488), sådana handlingar som anges
i 3 kap. 1 §.
Om ett utländskt körkort som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas
till Transportstyrelsen. Förordning (2012:878).
7b§
[9376 B] Om en ansökan om utbyte eller ersättande avser ett körkort som utfärdats av
en annan stat inom EES, ska Transportstyrelsen utreda körkortets giltighet.
Transportstyrelsen ska om det behövs inhämta och kontrollera uppgifter hos de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det utländska körkortet.
Vid en ansökan om att byta ut eller ersätta ett körkort som utfärdats i Schweiz eller
Japan får Transportstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att
körkortet är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet får ansökan
avvisas. Förordning (2012:5).
8§
[9377] Har ett utländskt körkort bytts ut mot ett svenskt körkort skall det utbytta
körkortet lämnas över till körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet.
Skälen för bytet skall anges.
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Internationellt körkort
9§
[9378] En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och som visar att
innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel eller terrängvagn (internationellt
körkort) får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt körkort. Ett i Sverige
utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.
Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas
Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges
Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden. Förordning
(2017:273).
Föreläggande
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2004:1084).

10 §
[9379] Transportstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort och som
ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in utredning
1. som, dels visar att körkortet är giltigt i den stat där det utfärdats, dels när det
utfärdades, eller
2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripande mot
körkortshavaren.
Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökan avvisas. Föreläggandet ska
innehålla upplysning om detta. Förordning (2009:1369).
7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998, då körkortsförordningen
(1977:722) upphör att gälla.
2. — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

