Transportstyrelsens föreskrifter
om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet;

TSFS 20[YY]:[XX]
Utkom från trycket
den [DATUM ÅR]

beslutade den [DATUM ÅR].
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 6 §
körkortsförordningen (1998:980).

VÄGTRAFIK

Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort
utanför Sverige och hanteringen av körkort vid utlandsmyndighet eller
honorärkonsulat.
2 § Körkort tillhandahålls utanför Sverige genom svensk beskickning eller
svenskt karriärkonsulat. Om en överordnad utlandsmyndighet så förordnat
tillhandahålls körkort även genom svenskt honorärkonsulat.
3 § En körkortshavare som vill få sitt körkort utlämnat vid en
utlandsmyndighet eller ett honorärkonsulat ska skriftligen begära det hos
Transportstyrelsen.

Förvaring av körkort
4 § Ett körkort ska under utlandsmyndighetens eller honorärkonsulatets
öppettider förvaras inlåst eller under uppsikt.
Ett körkort ska när utlandsmyndigheten eller honorärkonsulatet har stängt
förvaras inlåst i säkerhetsskåp eller i annat liknande låst utrymme.

Utlämnande av körkort
5§

Körkort får endast lämnas ut till körkortshavaren personligen.

6 § Ett utlämnande av körkort får endast ske om körkortshavarens identitet
har fastställts genom att en godtagbar och giltig identitetshandling visats
upp.
7 § Godtagbara identitetshandlingar enligt 6 § är
1. svenskt körkort,
2. identitetskort utfärdat av Skatteverket,
3. SIS-märkt företags-, tjänste- eller identitetskort,
4. svenskt nationellt identitetskort,
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5. svenskt pass,
6. nationellt identitetskort från något av följande länder inom
Schengenområdet:
a) Belgien,
b) Danmark,
c) Estland,
d) Finland,
e) Frankrike,
f) Grekland,
g) Island,
h) Italien,
i) Lettland,
j) Liechtenstein,
k) Litauen,
l) Luxemburg,
m) Malta,
n) Nederländerna,
o) Norge,
p) Polen,
q) Portugal,
r) Schweiz,
s) Slovakien,
t) Slovenien,
u) Spanien,
v) Tjeckien,
w) Tyskland,
x) Ungern, och
y) Österrike,
7. utländskt EU-pass, och
8. utländskt pass från land utanför EU med innehavarens fotografi,
uppgift om utfärdandeland och handlingens nummer.
8 § Identitetshandling med spår av radering, förändring eller annan
åverkan som gör att identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte
godtas. Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande.

Retur av körkort
9 § Körkort som inte lämnas ut eller som inte har hämtats ut inom den tid
som Transportstyrelsen meddelat ska returneras till Transportstyrelsen.
Orsaken till returen ska anges.
10 § Körkort som returneras till Transportstyrelsen ska skickas med en
säkerhetsnivå som motsvarar försändelsen från Transportstyrelsen till
utlandsmyndigheten eller honorärkonsulatet.

Dokumentation
11 §
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Utlämnande myndighet ska dokumentera följande uppgifter
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1. när utlämnandet skett,
2. hur körkortshavarens identitet har fastställts,
3. vem som har lämnat ut körkortet, och
4. om körkortet returneras, orsak till returen.

Undantag
12 §

Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.

___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2017.
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2011:34) om förnyelse av körkort genom förmedling av
utlandsmyndighet.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Fanny Granskog
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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