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Transportstyrelsens föreskrifter 
om förnyelse av körkort genom förmedling av 
utlandsmyndighet; 

beslutade den 6 april 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 6 § körkorts-

förordningen (1998:980). 

 

1 § Dessa föreskrifter avser förnyelse av körkort enligt 3 kap. 16 a och 

16 c §§ körkortsförordningen (1998:980) när en körkortshavare bosatt i land 

som inte är medlem i EU eller EES begär att det förnyade körkortet ska 

tillhandahållas vid utlandsmyndighet. 

Föreskrifterna gäller även den som är permanent bosatt i Sverige men är 

tillfälligt bosatt i annan stat inom EU eller EES. Föreskrifterna kan även 

tillämpas vid särskilda skäl för den körkortshavare som begär att körkortet 

ska tillhandahållas vid utlandsmyndighet. 

 

2 § Begäran som avses i 1 § ska göras hos Transportstyrelsen genom att 

ansökan om förnyelse görs på ett formulär fastställt av Transportstyrelsen. 

Ansökan om förnyelse behöver inte göras på formuläret om de uppgifter 

som ska anges där har kommit in på annat sätt. 

 

3 § Körkortsunderlag (grundhandling) ska inte tillställas körkortshavaren. 

 

4 § Vid förnyelse ska körkortshavaren lämna namnunderskrift på 

ansökningsformuläret och ge in ett välliknande fotografi av sig. 

 

5 § Det förnyade körkortet tillhandahålls genom lönad svensk 

utlandsmyndighets försorg eller, om överordnad utlandsmyndighet så 

förordnat, genom olönat konsulats försorg, under förutsättning att 

utlandsmyndigheten kan leva upp till bestämmelserna i dessa föreskrifter. 

Körkorten ska förvaras i säkerhetsskåp hos utlandsmyndigheten. Den inre 

förseglingen på försändelsen med körkort från Transportstyrelsen får inte 

brytas förrän körkortet ska lämnas ut. 

 

6 § Körkort får bara lämnas ut till körkortshavaren personligen. 

 

7 § Körkort får endast lämnas ut om 

1. körkortshavarens identitet har fastställts enligt 8 eller 11 §§, och 
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2. denna identitet stämmer överens med identitetsuppgifterna på det nya 

körkortet. 

Om körkortet inte får lämnas ut, ska det returneras till Transportstyrelsen. 

 

8 § Körkortshavaren ska visa upp en godtagbar identitetshandling vars 

giltighetstid inte har gått ut. 

Godtagbara identitetshandlingar enligt första stycket är 

1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 

2. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet, 

3. svenskt nationellt identitetskort, 

4. identitetskort utfärdat av Skatteverket, 

5. svenskt körkort, 

6. svenskt EU-pass, 

7. övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006, 

8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och 

med den 1 september 2006, och 

9. fotoförsedd handling utfärdad i det land där utlämnande 

utlandsmyndighet ligger eller är sidoackrediterat för och som denna 

myndighet normalt godtar som identitetshandling. 

Transportstyrelsen får i enskilt fall besluta att körkort ska godtas som 

identitetshandling om giltighetstiden har gått ut men ansökan om förnyelse 

har kommit in i tid för tioårsförnyelse. 

 

9 § I dessa föreskrifter används följande definitioner. 

 

övriga EU-pass 

utfärdade från 

och med den 1 

september 2006  

pass som uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 

2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för 

säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass 

och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna1
 

  

SIS-märkt 

företagskort, 

tjänstekort eller 

identitetskort  

kort som har utfärdats enligt svensk standard 

SS 61 43 14 och särskilda bestämmelser för certifiering 

av överensstämmelse med standard SBC 151-U 

 

10 § Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller 

annan åverkan att identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte 

godtas. Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande. 

 

11 § Om körkortshavaren är väl känd till namn och utseende av personal 

på utlandsmyndigheten krävs ingen ytterligare identitetsprövning. 

 

12 § Om körkortshavaren sedan tidigare har körkort, och körkortet inte har 

förkommit, ska det senast utfärdade körkortet visas upp. Utlämnande 

personal ska makulera det körkortet innan det nya körkortet lämnas ut. 

 

 
1 EUT L 385, 29.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2252). 
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13 § Körkort som inte har hämtats ut inom den tid som Transportstyrelsen 

har angivit ska returneras till Transportstyrelsen. 

 

14 § Utlämnande myndighet ska rapportera till Transportstyrelsen 

1. när utlämnande skett, 

2. hur körkortshavarens identitet har fastställts, 

3. om tidigare körkort har makulerats eller ej, 

4. vem som har lämnat ut körkortet, och 

5. om körkortet returneras, orsaken till returen. 

 

15 § Körkort som returneras till Transportstyrelsen ska skickas med en 

säkerhetsnivå som motsvarar försändelsen från Transportstyrelsen till 

utlandsmyndigheten. 

 

16 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2011. 

2. Genom föreskrifterna upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 

(TSVFS 1985:118) om förnyelse av körkort genom förmedling av 

utlandsmyndighet. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Daniel Granqvist 

 (Trafikregistret) 
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