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Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om
utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Regeringen har i prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor1 föreslagit att
3 kap. 14 a § körkortslagen (1998:488) ska ändras. Ändringen innebär att
möjligheten att förnya ett svenskt körkort för en person som är permanent
bosatt utanför EES tas bort om personen inte sedan minst sex månader studerar
i Sverige. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 maj 2017.
Regeringens ändringsförslag har sin bakgrund i ett pågående
överträdelseförfarande2 i vilket Europeiska kommissionen bland annat ansett att
Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 b och 12 i
tredje körkortsdirektivet3 genom att tillåta personer att förnya sina svenska
körkort även om de inte har sin permanenta bosättning eller studerar sedan
minst sex månader i Sverige.4
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:34) om förnyelse av körkort
genom förmedling av utlandsmyndighet; reglerar bland annat ansökan om och
utlämnandet av svenskt körkort för en person som är permanent bosatt utanför
EES. Under förutsättning att riksdagen antar föreslagen lagändring krävs att
TSFS 2011:34 ändras för att vara i överensstämmelse med körkortslagen.
1

Prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor.
http://www.regeringen.se/48fc4c/contentassets/ce3bad40e20c43f289f62ff3e303c243/nagrakorkortsfragor-prop.-20161783, 2017-01-24.
2
För information om överträdelseförfarande se https://ec.europa.eu/info/infringementprocedure_en, 2017-01-24.
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om
körkort (omarbetning).
4
Prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor.
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Förslagets innehåll i korthet
Förslaget är att nya föreskrifter om utlämnande av körkort vid
utlandsmyndighet tas fram och att bestämmelserna i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2011:34) om förnyelse av körkort genom förmedling av
utlandsmyndighet upphävs. Nu gällande bestämmelser lyfts in i nya
föreskrifter och justeras så att de överensstämmer med kommande lagändring.
Vidare föreslås att bestämmelserna vid utlämnande av körkort vid en svensk
utlandsmyndighet eller svenskt honorärkonsulat anpassas till regelverket som
gäller vid utlämnande av körkort i Sverige. Det medför att samma
förutsättningar gäller vid utlämnande av körkort både inom och utanför
Sveriges gränser.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 maj 2017.
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat tillsammans
med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till nya föreskrifter
och tillhörande konsekvensutredning. Synpunkterna ska vara
Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 mars 2017.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Enhet behörigheter
Box 267
781 23 Borlänge
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-197 i svaret.
Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter som
kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transportstyrelsens
webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå: vem som
skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transportstyrelsens
kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en sekretessprövning,
så att eventuella remissynpunkter som omfattas av sekretess inte publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
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Fanny Granskog, utredare, telefon 010-495 63 92
fanny.granskog@transportstyrelsen.se
Daniel Granqvist, verksjurist, telefon 010-495 58 96
daniel.granqvist@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Lena Ersson
Föreskriftsansvarig

Sändlista
Utrikesdepartementet
Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum
Trafikverket
Skatteverket
Svenskar i Världen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Näringslivets Transportråd
Sveriges Kommuner och Landsting
Motormännens Riksförbund
Sveriges MotorCyklister
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