Omhändertaget
körkort - vad händer nu?

Varför har ditt
körkort omhändertagits?
Polisen ska omhänderta ett körkort om körkortshavaren gör sig skyldig till en sådan trafikförseelse
att det är troligt att körkortet kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Detta gäller vid:
• rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik
• smitning från olycksplats
• trafikbrott som fortkörning, rödljuskörning, hållit för kort avstånd till framförvarande bil, med mera.

Ò Frågor om böter, erkännande eller

Vad händer nu?

Ò Om ditt körkort återkallas, bestäm-

Ò Polisen skickar inom 48 timmar ditt

körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen.
Ò Polisens beslut kan inte överklagas,

men Transportstyrelsen ska utreda om
ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka. Innan dess kommer Transportstyrelsen att kontakta dig så att du får möjlighet att beskriva hur du ser på saken,
genom ett så kallat yttrande. Uppgifterna
i yttrandet kan komma att få betydelse
för hur länge ditt körkort kan komma
att återkallas.

förnekande av förseelsen, handläggs av
Polisen. Om du godkänt och skrivit på
ordningsföreläggandet så är denna del
redan avklarad.

mer Transportstyrelsen en spärrtid på ditt
körkort. Denna tid räknas från den dag
Polisen omhändertog ditt körkort. Tiden
anges i månader från 1 till 36 månader.
Hur lång tid du blir utan körkort beror på
trafikbrottet, ditt behov av körkort och
hur du tidigare har uppträtt i trafiken.
Om du är misstänkt för rattfylleri eller
grovt rattfylleri kan du ansöka om körkort med villkor om alkolås. Då får du
ingen spärrtid på ditt körkort. Ett sådant
villkor gäller i ett eller två år.

Ò Om Polisen har gett dig ett medgiv-

ande att köra under 48 timmar anses all
körning därefter som olovlig körning,
även om Transportstyrelsen inte hunnit
fatta något beslut i körkortsfrågan. Medgivandet kan inte förlängas.

Nytt körkort efter
återkallelse
Vid trafikförseelser som körning mot
rött ljus och fortkörning får du automatiskt en ansökningsblankett för nytt kör-

Denna information är allmän!
Tänk på att det kan finnas
undantag. Mer information
om körkort hittar du på
transportstyrelsen.se

kort (en så kallad grundhandling) hemskickad cirka en månad innan spärrtiden
löper ut.
Vid rattfylleribrott och grov vårdslöshet i trafik måste du ansöka om körkortstillstånd, innan ett nytt körkort får tillverkas. Om spärrtiden är mer än 12
månader, måste du dessutom bli godkänd vid förarprov innan du får ett nytt
körkort. Detta gäller även i de fall du
har prövotid på ditt körkort.
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Vid frågor, kontakta Transportstyrelsens
kundtjänst för körkort 0771-81 81 81

transportstyrelsen.se
telefon 0771-503 503

polisen.se
telefon 114 14

