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VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) att 5–7 §§ samt bilaga 1 till styrelsens föreskrifter (TSFS
2012:60) om körkortets utformning och innehåll ska ha följande lydelse.

Innehåll
5 § På sidan 1 ska anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet,
numrerade enligt följande
1. innehavarens efternamn,
2. innehavarens förnamn,
3. innehavarens födelsedatum och födelseland,
4a. datum för utfärdande av körkortshandlingen (DD.MM.ÅÅÅÅ),
4b. datum då körkortshandlingen upphör att gälla (DD.MM.ÅÅÅÅ),
4c. utfärdande myndighet,
4d. referensnummer,
5. körkortsnummer,
6. välliknande fotografi av innehavaren,
7. innehavarens namnteckning, och
9. innehavarens körkortsbehörigheter.
Födelseland enligt 3 ska på körkortet anges med ett streck (–).
Körkortsnummer enligt 5 anges med innehavarens personnummer eller
samordningsnummer.
Fotografi samt namnuppgifter enligt 1 och 2 ska vara i enlighet med
svensk standard SS 61 43 14:2004 utgåva 7 med tillägg 1, SS 61 43
14:2004/T1:2005.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006
om körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2012/36/EU (EUT L 321, 20.11.2012, s. 54, Celex
32012L0036).
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6 § På sidan 2 ska anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet,
numrerade enligt följande
9. symboler som visar samtliga körkortsbehörigheter,
10. datum för första utfärdande av respektive behörighet (DD.MM.ÅÅ),
11. behörighet upphör att gälla (DD.MM.ÅÅ),
12. villkor, annan begränsning i behörigheten och övriga upplysningar i
kodad form,
13. utrymme där mottagande medlemsstat får föra in sådana upplysningar
på körkortet som är nödvändiga för dess administration när innehavaren
stadigvarande bosatt sig i en annan medlemsstat.
Saknas uppgifter enligt punkterna 10 och 11 ovan ska de aktuella fälten
spärras med streck (– – –).
Kod enligt 12 som gäller för samtliga innehavda behörigheter får anges i
fältet under kolumnerna 10, 11 och 12. Detta fält är avsett för uppgifter av
samma typ som i kolumn 12.
7 § På sidan 2 ska det finnas en datamatrixkod som anger innehavarens
personnummer eller samordningsnummer.
På sidan 2 ska det finnas en förklaring till de numrerade rubrikerna på
sidorna 1 och 2. Det ska även finnas ett utrymme med möjlighet att lägga in
en mikroprocessor enligt kommissonens förordning (EU) nr 383/2012 av
den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är
försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) 2.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Karin Michaelsson
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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Bilaga 1
Bilaga 1. Modell av körkortet sid 1 och 2.
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