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Remiss
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på
elektronisk väg samt ändring i föreskrifter med
bestämmelser om identitetsprövning (TSFS 2012:41
och TSFS 2010:125).
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) lämnade Europeiska
unionen (EU) den 1 februari 2020. Körkort utfärdade där omfattas inte
längre av EU-lagstiftningen om ömsesidigt erkännande och utbyte av
körkort. Den 19 maj 2021 biföll riksdagen trafikutskottets betänkande
2020/21:TU13 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade
kungariket. Det medför att föreskrifter som berör detta måste ändras för att
överensstämma med förändringarna i körkortslagen.

TS1016, v08.00, 2021-03-25

Förslagets innehåll i korthet
Förslaget innebär att medborgare från Förenade kungariket och Färöarna ska
kunna ansöka elektroniskt om utbyte av körkort och identifiera sig med
hjälp av pass från dessa länder. Enligt de föreslagna förändringarna ska även
sådana pass kunna användas vid identifiering i samband med undersökning
för läkarintyg och synintyg samt vid förarprov.
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort
på elektronisk väg reglerar bl. a. vad som gäller vid ansökan om utbyte av
körkort från annat EES-land, Schweiz och Japan när det sker på elektronisk
väg. När det gäller vilka identitetshandlingar som accepteras vid ansökan
om utbyte hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förarprov (TSFS 2012:41). I TSFS 2012:41 finns regler som visar vilka
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identitetshandlingar som är godkända att identifiera sig med inför förarprov.
I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om
medicinska krav för innehav av körkort regleras vilka identitetshandlingar
som accepteras vid utfärdande av de synintyg eller läkarintyg som krävs för
att säkerställa att de personliga och medicinska kraven uppfylls.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 november 2021.

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 och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 6 augusti 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-58 i
svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Susanne Alger, utredare, telefon 010-495 45 03
E-post: susanne.alger@transportstyrelsen.se
Sofi Nygren, jurist, telefon 010-495 55 57
E-post: sofi.nygren@transportstyrelsen.se
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Med vänlig hälsning

Susanne Alger
Utredare

Sändlista

Polisen
Skatteverket
Socialstyrelsen
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR)
Trafikutbildarnas riksorganisation (TR)
Trafikverket Förarprov
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