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Utfärdad den 28 april 2022
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 och 9 §§ körkortslagen
(1998:488) ska ha följande lydelse.
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3 §2 Ett körkort ska återkallas, om
1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till
a) grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott,
b) rattfylleri enligt 4 § samma lag,
c) grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag,
d) brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
e) brott mot 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller
f) brott mot 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem,
2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott
och överträdelsen inte kan anses som ringa,
3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat
bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i
trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon
eller spårvagn,
4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller
en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus,
underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot
någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om
överträdelsen inte kan anses som ringa,
5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte
bör ha körkort,
6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig
skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och
visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina
personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av
körkortspliktigt fordon,
7. körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt
fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han
från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,
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8. körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov, eller
9. det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och
hindret fortfarande består.
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9 §3 I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i
sådana fall som avses i 3 § 2–6, om varning av särskilda skäl kan anses vara
en tillräcklig åtgärd.
Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri
enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
brott mot 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg, 7 kap. 2 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller
8 kap. 2 § första stycket lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem och
alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille
i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
2. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har begåtts
före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt någon av bestämmelserna
i 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket den upphävda järnvägslagen
(2004:519), gäller 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen.
3. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har
begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt 10 kap. 2 § första
stycket den upphävda järnvägslagen (2004:519), gäller 5 kap. 9 § i den äldre
lydelsen.
På regeringens vägnar
TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)
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