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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen anpassas till EG: s direktiv om
körkort.
I lagförslaget föreslås

a) att hälsokraven för körkort justeras bland annat beträffande synskärpan,
b) att förarexamen för personbil skall krävas för att få avlägga examen för lastbil,
c) att körkort av klass B också skall berättiga att framföra lätt motorcykel,
d) att polisman med körkort av klass B skall tillfälligt få framföra tung motorcykel,
e) att den som beviljas CE körkort även skall få DE körkort om han redan innehar
D körkort samt att den som beviljas CE eller DE körkort även skall få BE körkott,
f) att A eller Al körkort även skall berättiga att framföra tre- eller fyrhjuligt
fordon som är konstruerad för en hastighet som överstiger 50 km/tim eller drivs av en
motor med en volym som överstiger 50 cm3 och vars egenvikt inte överstiger 550 kg,
samt
g) att kategorierna B, C och D kompletteras med underkategoriema Bl, Cl och
Dl.
Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt.
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ALLMÄN ~10TlVERJNG

1. Gällande lagstiftning
I körkortslagen för landskapet Åland (79/91) finns huvudsakligen bestämmelser om

körkort och on1 förarutbildning.

2. EG:s körkortsdirektiv
EG:s direktiv om körkort (911439/EEG) ålägger rned1emsstatema att anpassa
lagstiftningen om körkort till de krav som uppställs i direktivet. Direktivet innehåller
bland annat bestämmelser om körk01isklasser, åldersgränser och utbyte av körkort I
bilagor till direktivet uppställs de krav på kunskaper och medicinska krav en sökande
av körkort måste uppfylla.
Medlemsstaterna måste följa direktivet senast den 1 juli 1996.

3. Utvärdering av nuläget
Genom en ändring av körkortslagen (74/95) avsågs att anpassa bestämmelserna i
lagen till de krav som anges i EG:s direktiv om körkort. Den reviderade körkortslagen
träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 1996.
Den 27 februari 1996 tillställdes lagtinget en framställning med förslag till ändring
av körkortslagen för landskapet Åland (Fr m 14/1995-96). Avsikten var att anpassa
hälsokraven i körkottslagen till de hälsokrav som anges i EG:s körkortsdirektiv. Under
lagtingsbehandlingen uppdagades att vissa andra krav körkortsdirektivet uppställer inte
anges i gällande körko1tslag och ej heller ingick i det lagförslag som behandlades i
lagtinget. För att möjliggöra en ändamålsenlig beredning av ärendet beslöt landskapsstyrelsen den 21 mars 1996 att återta framställningen.
Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen ändras så att den till alla delar
anpassas till EG:s körkortsdirektiv. Dessutom föreslår landskapsstyrelsen att underkategoriema till B, C, och D klasserna (Bl, Cl och Dl) skall fogas till lagen bland
annat för att det skall vara möjligt att bibehålla behörigheten vid utbyte av ett körkmt
utfärdat utanför landskapet mot ett åländskt körkort.

4. Huvudpunkterna i förslaget
I förslaget ingår följande huvudpunk.ter:
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- hälsokraven justeras bland annat beträffande synskärpan
- för att få avlägga förarexamen för lastbil krävs att examen för personbil först
avläggs
- körkort av klass B berättigar också att framföra lätt motorcykel
- polisman med körkort av klass B skall tillfälligt få framföra tung motorcykel
- den som beviljas CE körkort skall även fä DE körkort om han redan innehar D
körkort och den som beviljas CE eJler DE körkort skall få BE körkort samtidigt
- A eller Al körkort skall även berättiga att framföra tre- eller fyrhjuligt fordon
som är konstruerade för en hastighet som överstiger 50 km/tim eller drivs av en motor
med en volym som överstiger 50 cm3 och vars egenvikt inte överstiger 550 kg
- kategorierna B, C och D kompletteras med underkategoriema Bl, Cl och Dl.

5. korslagets verkningar
Förslaget medför inte några ekonomiska, administrativa eller organisatoriska
verkningar av betydelse för landskapet.

6. Beredningen
Lagförslaget har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen, Förslaget
har varit på remiss till polismyndigheten i landskapet och motorfordonsbyrån, Remissinstanserna meddelade att förslaget tillfredställer de akuta ändringsbehoven,

7. Ikraftträdandet och övergångsbestämmelser
De föreslagna bestämmelserna skall träda i kraft så fort som möjligt.
Till lagförslaget har för tydlighetens skull fogats övergångsbestämmelser som anger
att de nya hälsokraven inte behöver uppfyllas av personer som beviljats körkort, eller
undantag från gällande hälsokrav, med stöd av gällande lagstiftning.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om åndring av körkortslagen för landska1ret Åland
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 8 § 3 mom., 11 §, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. a
och b punkten, 26 §, 27 § 2 mom., 28 §, ,29 §, 30 § 2 och 3 mom., 31 §, 32 § b, d,
e och f punkten, 33 § 3 mom., 36 § 4 mom., 38 § 1 mom. och 43 § 2 mom. körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/91), av dessa lagrum 15 § 1
mom. a och b punkten sådana de lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93), 4 §
1 morn., 5, 7 och 26 §§, 32 § b, d, e och f punkten, 36 § 4 mom. och 38 § 1 mom.
sådana de lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (74/95) samt 11 § sådan den
lyder i landskap slagen den 17 juni 1993 (36/93) och i landskaps lagen den 12 september
1995 (74/95), samt
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 37a § som följer:
4 §
Behörighet. att framföra fordon anges i körkortet på följande sätt:

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel samt motorcykel med släpfordon

Al

motorcykel med en slagvolym som inte överstiger
125 cm3 och en effekt som inte överstiger 11 kW
samt till den kopplat släpfordon

B

personbil, paketbil samt övriga fordon, vilkas totalvikt är högst 3.500 kg och i vilka finns plats för
högst åtta personer utom föraren samt de fordons··
kombinationer vilkas dragbil hör till derma klass och
i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg eller
hela kombinationens totalvikt är högst 3.500 kg och
släpfordonets totalvikt inte överstiger dragbilens
egenvikt

Bl

tre- eller fyrhjuligt fordon som är konstruerat för en
hastighet som överstiger 40 km/tim eller som drivs
av en förbränningsmotor med en slagvolym som
överstiger 50 cm3 eller annan motor med likvärdig
effekt samt vars egenvikt är högst 550 kg, i fråga
om elfordon inte drivbatterier medräknade, samt till
den kopplat släpfordon
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c

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger
3.500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer
vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till
den kopplat släpfordon

Cl

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger
3.500 kg men inte överstiger 7 .500 kg och i vilket
finns plats för högst åtta personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna
klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

D

buss och annat fordon i vilka fim1s plats för fler än
åtta personer utom föraren samt fordonskombination
med buss som dragbil, om släpfordonets totalvikt är
högst 750 kg

Dl

buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än
åtta men inte fler än 16 personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna
klass, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

E

fordonskombination som inte hör tilJ ovan nämnda
klasser

T

traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap,
snöskoter och motordrivna anordningar jämte till
dem kopplade släpfordon

Fordonskombination av klass ClE, vars totalvikt överstiger 12.000 kg eller vars
släpfordons tillåtna totalvikt är högre än dragbilens egenvikt, hör till klass CE. Fordon··
skombination av klass DlE, vars totalvikt överstiger 12.000 kg eller, vars släpfordons
tillåtna totalvikt är högre än dragbilens egenvikt eller, vars släpfordon används för
persontransporter, hör till klass DE.
5§
Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:

** ** **
* B* ** **

A
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*BE****
AB*****
A BE****

* B* C* **
AB* C* **
*BE C* **
A BE C* **
*BE CE **
ABE CE **
* B* C* D*
AB* C* D*
*BE C* D*
A BE C* D*
*BE C* DE
A BE C* DE
*BE CE DE
A BE CEDE
T
Om körkort utfärdas vari ingår klassen Al, Bl, Cl eller Dl ersätts A, B, Celler
Di 1 mom. med Al, Bl, Cl eller Dl. Körkmt med kombinationen BlE utfärdas dock
inte.

7§
Förutom den behörighet som anges i 5 § gäller följande:

1) fordonskombination av klass E får framföras endast av den som innehar körkort
som berättigar till att framföra även dragbilen,
2) körkort av klass Al eller A berättigar att framföra även fordon av klass Bl,
3) körkort av klass B berättigar till att framföra även fordon av klass Al,
4) körkmt av klass Al, Aj Bl eller B berättigar till att framföra även fordon av

klass T,
5) körkort av klass B berättigar även till att framföra fordonskombinationer av
klass BE vid färd till och från plats där examen skall avläggas samt polisman i tjänst
att tillfälligt framföra fordon av klass A, samt
6) körkort av klass,C berättigar även till att provköra och tillfälligt flytta fordon av
klass D och Dl utan passagerare samt fordon av klass E utan last samt berättigar även
den som fullgör uppgifter inom brandväsendet och polisman i tjänst att framföra fordon
av klass D, Dl eller E.
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§

Undervisning för körkort av klass B, C och Cl som ges åt den som inte tidigare
innehar körkort av sådan klass är uppdelad i två delar och ges delvis under den
prövotid som avses i 38 §. Undervisning som ges för att få behörighet för övriga
körkortsklasser ges i ett sammanhang.
11 §
För att få påbörja föramtbildning krävs av eleven att han skall ha uppnått en ålder

av
a) 15 år 6 månader för undervisning för att få
b) 17 år för undervisning för att få körkort av
c) 17 år 6 månader för undervisning för att få
d) 19 år för undervisning för att få körkort av
14

körkort av klass Al eller Bl,
klass B, C eller Cl,
körkort av klass A samt
klass D eller Dl.

§

Den som påbörjat förarutbildning för att få körkort i klass A, Al eller Bl får
övningsköra ensam med tillstånd av polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas skall
sökanden visa intyg över godkänt teoriprov i förarexamen samt att han på ett säkert sätt
kan framföra fordonet i fråga.

15 §
Vid körundervisning och vid övningskörning anses läraren eller i 14 § 2 mom.
avsedd person vara förare. Eleven anses dock vara förare när det är tråg~ om
a) undervisning med motorcykel och eleven sitter ensam på fordonet eller övningskörning med fordon enligt bestämmelserna i 14 § 3 mom.,
b) övningskörning med fordon av klass D, Dl eller E samt när det är fråga om
- - - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - --

26 §
För att få avlägga examen för körkort av klass A, Al och Bl krävs att examinan··
den
a) har erhållit förarutbildning som motsvarar den klass examen avser eller
b) har övningskört med stöd av 14 § 3 mom. avsett tillstånd eller
c) har innehaft körkmt av samma klass.
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att den binokulära synskärpan med eller utan konigerande linser är minst 0,5
för båda ögonen tillsammans eller, om examinanden är helt blind på ett öga eller endast
använder det ena ögat, att synskärpan är minst 0,6 och examinanden har haft denna
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monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid att använda endast ett öga,
b) att det horisontella synfältet är minst 120 °, om inte en läkare specialiserad i
ögonsjukdomar anser det vara möjligt att avvika från kravet, eller, om examinanden
använder endast det ena ögat, att synfältet för detta öga är normalt samt
c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG
nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försärnrar hans fötmåga att framföra
fordon i klass A, Al, Bl eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon i klass A, A 1, B 1 eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.
27 §
Utöver vad i I mom. sägs krävs av examinanden att han uppfyller i 26 § 2 rnom.
a och b punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga
III till direktiv 911439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B eller T, eller, om han har en sjukdom
eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte
väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B eller T som är utrustat
med automatväxel eller annan specialutmstning.
28 §
För att få avlägga examen för körkort av klass C och Cl krävs att examinanden
a) har avlagt förarexamen för körkmt av klass B och erhållit förarutbildning som
motsvarar den klass examen avser eller
b) har innehaft körkort av samma klass.
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att synskärpan med eller utan korrigerande linser är minst 0,8 på det ena ögat
och minst 0,5 på det andra ögat och, om korrigerande linser behövs för att uppnå minimiskärpan, att den okorrigerade skärpan på båda ögonen är minst 0,05,
b) att ögonens synfält är normala,
c) att examinanden med eller utan hörapparat uppfattar vanligt tal på fyra meters
håll samt
d) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG
nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra
fordon i klass C eller Cl.
29 §
För att få avlägga examen för körkort av klass D och D 1 krävs att examinanden
1) har innehaft körkort för bil under minst ett är och att han har körkmt av klass
C som inte är förenat med prövotid samt
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a) under de fem år som föregår examen som huvudsyssla eller annars i betydande
omfattning minst ett år har kört bil med en totalvikt om minst 12.000 kg eller
b) har erhållit av landskapsstyrelsen godkänd yrkesutbildning för förare; eller
2) har innehaft körkort av samma klass.
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyiler i 28 § 2 mom. a - c
punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till
direktiv 911439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans
förmåga att framföra fordon i klass D eller D 1.
30 §

För att få avlägga examen för körkort av klass CE, ClE, DE eller DlE gäller
möver vad i 1 mom sägs att examinanden
a) under de fem år som föregår examen som huvudsyssla i en följd av minst tre
månader har kört bil för vars framförande krävs körkort av klass C eller Cl eller
b) har erhållit av landskapsstyrelsen godkänd yrkesutbildning för förare eller
c) innehar eller tidigare har innehaft körkoxi för här avsedd fordonskombination
eller fordon för vars framförande fordras körkort av klass D eller DL
Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs krävs av den som önskar erhålla körkort av klass
BE att han uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav och av den som önskar erhålla
körkort av klass CE eller ClE att han uppfyller i 28 § 2 mom. fastställda krav samt av
den som önskar erhålla körkort av klass DE eller DlE att han uppfyller i 29 § 2 mom.
fastställda krav.

31 §
För att få avlägga examen för körkort av klass T krävs att examinanden uppfyller
i 26 § 2 mom. fastställda krav.
32 §
Den som vill avlägga examen skall ha uppnått en ålder av

b) 16 år för körkortsklass A1 eller B1

j

d) 18 år för körkortsklass B, Celler Cl,
e) 21 år för körkortsklass CE eller ClE, dock så att åldersgränsen är 18 år om
examinanden har erhållit i 30 § 2 mom. b punkten avsedd yrkesutbildning för förare
samt
f) 21 år för körk01tsklass A i fråga om förare som saknar den erfarenhet som anges i
punkten c samt för körkortsklass D, Dl, DE eller DlE.
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33 §
- - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

36 §
- -· - - - - - - - - - - - - - - --- -·' 7-. --- - ·- - - - .. - -

~

- - - -- - -- - - - ----- - - - - -- '
Den som anmäler sig till förarexamen för körkort av klass B, Bl, C eller Cl får
antas till examen tidigast 30 dagar från det att förarutbildningen påbörjats om inte
motorfordonsbyrån medger annat.
~

---- - ------ -

- - ~ - -- - ~ - Sökande som är under 25 år ganunal och som ansöker om körkort av klass A, Al,
B, Bl eller T skall, istället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett deklarera sitt hälsotillstånd varvid han skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande
skall dock visa att han uppfyller de synkrav som anges i 26, 27 och 31 §§.
-.~
~

37a §
När körkort av klass CE eller DE utfärdas beviljas också körkort av klass BE. När
körkort av klass CE utfärdas beviljas också körkort av klass DE om sökande innehar
körkort av klass D.
38 §

Körkort av klass B, C eller Cl beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här
sägs gäller dock inte om sökande redan innehar körkort av annan klass än A, Al, Bl
eller T. I sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelsema i 39 §.

43 §
Uppfyller sökande i l mom. stadgade krav skall körkortet förnyas för en tid av
högst fem år. Körkort med behörighet att framföra fordonsklasserna CE, ClE, D, Dl,
DE eller DlE kan inte fömyas.
Denna lag träder i kraft den ,
Körkort som beviljats innan denna lag träder i kraft är fortfarande giltiga utan
hinder av bestämmelserna i 26 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2 mom., 29 § 2 mom.,
30 § 3 mom. och 31 §, om innehavaren uppfyller de hälsokrav som anges i demia lag
eller de hälsoluav som gällde då körk011et beviljades. Undantag från de hälsokrav som
gäller för körkort och yrkeskörtillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft är
fortfarande giltiga, om något annat inte följer av beslutet om undantag.
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Mariehamn den 18 april 1996

Roger Jansson

Lantråd

Föredragai~,~

ledamot

fä ik.

Tudeer
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Bilaga

LANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut

ändras 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 8 § 3 mom., 11 §, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. a
och b ptinkten, 26 §, 27 § 2 mom., 28 §, 29 §, 30 § 2 och 3 mom., 31 §, 32 § b, d,
e och fpu11kte11, 33 § 3 mom., 36 § 4 mom., 38 § 1 mom. och 43 § 2 mom. körkortslagen den 19 decem~r 1991 för landskapet Åland (79/91), av dessa lagrum 15 § 1
möm. 'a och b punk.ie11 sådana de lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93), 4 §
1 mom., 5, 7 och 26 §§, 32 § b, d, e och f punkten, 36 § 4 mom. och 38 § 1 mom.
sådana de lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (74/95) samt 11 § sådan den
lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93) och i landskapslagen den 12 september
1995 (74/95), samt
fogas till 4 §ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 37a § som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

4 §
Behörighet att framföra fordon

Behörighet att framföra fordon
anges i körkortet på följande sätt:

anges i körkortet på följande sätt:

Bokstav

Bokstav

A

Behörighet

motorcykel samt motorcykel med

A motorcykel samt motorcykel med
släpfordon

släpfordon

som inte överstiger 125 cm och

Al motorcykel med en slagvolym
som inte överstiger 125 cm3 och

en effekt som inte överstiger 11

en effekt som inte överstiger 11

kW

kW samt till den kopplat släpfordon

Al motorcykel med en slagvolym
3

B

Behörighet

personbil, paketbil samt övriga
fordon och fordonskornbinationer, vilkas totalvikt är högst
3. 500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom
föraren, dock så att totalvikten
för fordonskombinationer, vilkas
dragbil hör till denna klass, får
överstiga 3. 500 kg om dragbilens
totalvikt är högst 3. 500 kg och
släpfordonets totalvikt är högst

B

personbil, paketbil samt övriga
fordon, vilkas totalvikt är högst
3. 500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom

föraren samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till
denna klass och i vilka släpfordonets totalvik1 är högst 750 kg
eller hela kombinationens totalvikt är högst 3. 500 kg och släp-

fordonets totalvikt inte överstiger
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dragbilens egenvikt

750 kg
(Ny)

C

lastbil och annat fordon vars
totalvikt överstiger 3.500 kg och
i vilket finns plats för högst åtta
personer utom föraren samt
fordonskombination.er vilkas
dragbil hör till denna klass om
släpfordonets totalvikt är högst
750 kg samt trafiktraktor och till
den kopplat släpfordon
(Ny)

Bl tre- eller fyrhjuligt fordon som är
konstruerat för en hastighet som
överstiger 40 kmltim eller som
drivs av en förbränningsmotor
med en slagvofym som överstiger
50 cm1 eller annan motor med
likvärdig effekt samt vars egenvil..1 är högst 550 kg, i fråga om
eljordon inte drivbatterier medräknade, samt till den kopplat
släpfordon
C

lastbil och annat fordon vars
totalvikt överstiger 3. 500 kg och
i vilket finns plats för högst åtta
personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas
dragbil hör till denna klass om
släpfordonets totalvikt är högst
750 kg samt trafiktraktor och till
den kopplat släpfordon

Cl lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3. 500 kg men
inte överstiger 7. 500 kg och i
vilket finns plats för högst åtta
personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas
dragbil hör till denna klass om
släpfordonets totalvikt är högst
750kg

D

buss och annat fordon i vilka
finns plats för fler än åtta perso·ner utom föraren samt fordonskombination med buss som drag~
bil, om släpfordonets totalvikt är
högst 750 kg
(Ny)

D

buss och annat fordon i vilka
finns plats för fler än åtta personer utom föraren samt fo:rdonskombination med buss som
dragbil, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

D 1 buss och annat fordon i vilka

finns plats för fler än åtta men
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inte fler än 16 personer utom
föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna
klass, om släp/ordonets totalvikt
är högst 750 kg

E

T

fordonskombination
nämns under A-D

som

inte

E

fordonskombination som inte hör
till ovan nämnda klasser

traktor som inte är trafiktraktor,
motorredskap, snöskoter och
motordrivna 'anordningar jämte
·. till dem kopplade släpfordon

T

traktor som inte är trafiktraktor,
motorredskap, snöskoter och
motordrivna anordningar jämte
till dem kopplade släpfordon

Fordonskombination av klass
CJE, vars totalvikt överstiger 12.000
kg eller vars släpfordons tillåtna
totalvikt är högre än dragbilens egenvikt, hör till klass CE. Fordonskombination av klass DJE, vars totalvikt
översfige~ /2. 000 kg eller, vars släpfordons tillåtna totalvikt är högre än
dragbilens egenvikt eller, vars släpfordon används för persontran.Jporter,
hör till klass DE.

(Nytt 3 mom.)

5§
Körkort utfärdas med följande
kombinationer
behörighet:

A

av

** ** **

bokstäver

och

5§
Körkort utfärdas med följande
kombinationer av bokstäver och
behörighet:

A **

**

**

Al******
* B* ** **
*BE****

AB*****
A BE****
* B* C* **
AB* C* **
*BE C* **
A BE C* **
* BE't~E **
A BE CE **

* B* ** **
*BE****
AB*****
A BE****
* B* C* **
AB* C* **
*BE C* **
A BE C* **
*BE CE **
A BE CE **
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* B* C* D*

* B* C* D*

AB* C* D*
*BE C* D*
A BE C* D*

AB* C* D*
*BE C* D*
A BE C* D*

*BE C*DE
A BE C* DE
*BE CE DE
A BE CE DE
'I'

*BE CE DE
A BE CE DE

T
Om körkort utfärdas van mgår
klassen AJ, Bl, Cl eller Dl ersätts
A, B, C eller D i 1 mom. med Al,
Bl, Cl eller Dl. Körkort med kombinationen BlE utfärdas dock inte.

7 §

Fordonskombination av klass E
får framföras endast av den som
innehar körkort som berättigar till att
framföra även dragbilen. Körkort av
klass Al, A eller B berättigar till att
framföra även fordon som hör till
klass T. Körkort av klass C berättigar
även till att provköra och tillfälligt
flytta fordon av klass D utan passagerare och fordon av klass E utan last
samt berättigar även den som fullgör
uppgifter inom brandväsendet och
polisman i tjänst att framföra fordon
av klass D eller E. Körkort av klass
B berättigar även till att framföra for-

don'.>kombination av klass BE vid färd
till och från plats där examen skall
avläggas.

7§
Förutom den behörighet som
anges i 5 § gäller följande:

1) fordonskombination av klass E
får framföras endast av den som
innehar körkort som berättigar till att
framföra även dragbilen,
2) körkort av klass Al eller A

berättigar att framföra även fordon
av klass Bl,
3) körkort av klass B berättigar
till att framföra även fordon av klass
Al,
4) körkort av klass Al, A, Bl
eller B berättigar till att framföra
även fordon av klass T,
5) körkort av klass B berättigar
även till att framföra fordonskombinationer av klass BE vid färd till
och från plats där examen skall av··
läggas samt polis1nan i tjänst att
tillfälligt framföra fordon av klass A,
samt
6) körkort av klass C ·berättigar
även till att provköra och tillfälligt
flytta fordon av klass D och D 1 utan
passagerare samt fordon av klass E
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utan last samt berättigar även den
som fullgör uppgifter inom brandväsendet och polisman i tjäust att framföra fordon av klass D, Dl eller E.

8§

8§

Undervisning för körkort av klass

Undervisning för körkort av klass

B och C som ges åt den som inte tidi-

B, C och Cl söm ges åt de11 som inte

gare innehar körkort av sådan klass

tidigare innehar körkort av sådan

är uppdelad i två delar och ges delvis
under den prövotid som avses i 38 §.

klass är uppdelad i två· delar och ges
delvis under den prövotid som avses

Undervisning som ges för att få
behörighet för övriga körkortsklasser

i 38 §. Undervisning som ges för att
få behörighet för övriga körkortsklasser ges i ett sammanhang.

ges i ett sammanhang.

11 §

11 §

För att få påbörja förarutbildning
krävs av eleven att han skall ha upp-

För att få påbörja förarutbildning
krävs av eleven att han skall ha upp-

nått en ålder av
a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort av klass Al,
b) 17 år för undervisning för att
få körkort av klass B,

nått en ålder av
a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort av klass Al
eller Bl,
b) 17 år för undervisning för att

c) 17 år 6 månader för under-

få körkort av klass B, C eller Cl,

visning för att få körkort av klass A,

c) 17 år 6 månader för under-

d) 17 år för undervisning för att
få körkort av klass C samt

visning för att få körkort av klass A

d) 19 år för undervisning för att

få körkort av klass D.
14 §
Den som påbörjat förarutbildning
för att erhålla körkort för motorcykel
får övningsköra ensam med tillstånd

av polismyndigheten. Innan tillstånd
beviljas skall sökanden visa intyg

samt
d) 19 år för undervisning för att
få körkort av klass D eller D 1.

14 §

Den som påbörjat förarutbildning
för att få körkort i klass A, Al eller
Bl får övningsköra ensam med tillstånd av polismyndigheten.

Innan

över godkänt teoriprov i förarexamen

tillstånd beviljas skall sökanden visa
intyg över gOdkänt teoriprov i för-

samt att han på ett säkert sätt kan
framföra motorcykel.

arexamen samt att han på ett säkert
sätt kan framföra fordonet i fråga.
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15 §
Vid körnndervisning och vid
övningskörning anses läraren eller i
14 § 2 mom. avsedd person vara

förare. Eleven anses dock vara förare

15 §
Vid könmdervisning och vid
övningskörning anses läraren eller i
14 § 2 mom. avsedd person vara

eller övningskörning med motorcykel
enligt bestämmelserna i 14 § 3 mom.,
b) övningskörning med fordon av
klass D eller E samt när det är fråga
om

förare. Eleven anses dock vara förare
när det är fråga om
a) undervisning med motorcykel
och eleven sitter ensam på fordonet
eller övningskörning med fordon
enligt bestämmelserna i 14 § 3 mom.,
b) övningskörning med fordon av
klass D, D 1 eller E samt när det är
fråga om

26 §

26 §

För att få avlägga examen för
körkort av klass A och Al krävs att
examinanden

För att få avlägga examen för
körkort av klass A, Al och Bl krävs
att examinanden
a) har erhållit förarutbildning
som motsvarar den klass examen

när det är fråga om
a) undervisning med motorcykel
och eleven sitter ensam på fordonet

a) har erhållit förarntbildning

som motsvarar den klass examen
avser eller
b) har övningskört med stöd av
14 § 3 mom. avsett tillstånd eller
c) har innehaft körkort av samma
klass.

Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att syn.skärpan med eller utan
glasögon är minst 0, 6 på det ena ögat
och minst 0,3 på det andra eller, om
det svagare ögat inte uppfyller detta
krav, att synskärpan på det bättre
ögat är minst 0, 8 och att ett eventuellt synfel eller en eventuell ögonsjukdom bör anses ha avstannat minst
ett år innan anmälan till examen
gjordes,
b) att synfältet på åtminstone det
ena ögat är normalt eller att ögonens

sammanlagda synfält motsvarar minst
synfältet hos ett n6m1alt öga samt

avser eller
b) har övningskört med stöd av
14 § 3 mom. avsett tillstånd eller

c) har innehaft körkort av samma
klass.
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att den binokulära synskärpan
med eller utan korrigerande linser är
minst 0, 5 för båda ögonen tillsammans eller, om examinanden är helt
blind på ett öga eller endast använder
det ena ögat, att synskärpan är minst
0, 6 och examinanden har haft denna
monokulära syn tillräckligt länge för
att ha vant sig vid att använda endast
ett öga,

b) att det horisontella synfältet är
minst 120 ", om inte en läkare specialiserad i ögonsjukdomar anser det
vara möjligt att awika från kravet,
eller, om examinanden använder
endast det ena ögat, att synfältet för
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c) att examinanden inte lider av

detta öga är nom1alt samt
c) att examinanden inte har några

sådan sjukdom eller sådant lyte som

sådana i bilaga. I/I till direktiv 911-

väsentligt minskar eller äventyrar

439/EEG nämnda sjukdomar eller

förmågan att framföra fordon eller,
om han har sådan· sjukdom eller

handikapp som väsentligt försän1rar

sådant lyte, att sjukdomen eller lytet
inte väsentligt påverkar förmågan att
framföra fordon som är utrnstat med
automatväxel eller annan specialutrustning.

hans fönnåga att framföra fordon i
klass A, Al eller T, eller, om han har
en sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på körfönnågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, Al· eller T som
är utrust.at med automatväxel eller
annan specialutrustning.

27 §

27 §

Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

av examinanden att han uppfyller i 26

av examinanden att han uppfyller i 26
§ 2 mom. a och b punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har
några sådana i bilaga Il/ till direktiv
911439/EEG nämnda sjukdomar eller
handikapp som väsentligt försämrar

§ 2 mom. fastställda krav.

hans förmåga att framföra fordon i
klass B, Bl eller T, eller, om han har

en sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, Bl eller T som
är utrustat med automatväxel eller

annan specialutrustning.
28 §
För att få avlägga examen för
körkort av klass C krävs att examinanden
a) har erhållit förarutbildning
som motsvarar den klass examen
avser eller
b) har innehaft körkort av samma

28 §
För att få avlägga examen för
körkort av klass C och Cl krävs att

examinanden
a) har avlagt förarexamen för
körkort av klass B och erhållit förarutbildning som motsvarar elen klass
examen avser eller
b) har innehaft körkort av samma
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32 §
Den som vill avlägga 1;,. '-'en
skall ha uppnått en ålder av
-- - - ----- --- - - - -- - ~ - ~ - -b) 16 år för körkortsklass Al,
~ - ~ - - ~ - - - - - - ~ - ~ ~ - - - ~ - - - -

r,
ska11 .
b) 16 å).
Bl,

d) 18 h för körkortsklass B eller C,

d) 18 år fö1
Cl,

e) 21 år för körkortsklass CE, dock
så att åldersgränsen är 18 år om
examinanden hat erhållit i 30 § 2

e) 21 år för körkortsklass CE eller

mom. b punkten a"<;edd yrkesutbildning för förare samt
f) 21 år för körkortsklass A i fråga

om förare som saknar den erfarenhet
som anges i punkten c samt för körkortsklass D eller DE.

33 §
--- ~ - - -- --- - --- ~ -

~

---- --

Den som anmäler sig till förarexamen för körkort av klass B eller

C får antas till examen tidigast 30
dagar från det -att förarutbildningen
påbörjats om inte nntorfordonsbyrån
medger annat.
36 §

- - - ... - - ~

- ........ -

.....

---------

_....ortsklass n. C eller

CJE, dock så att åldersgränsen är 18

å1 om examinanden har erhållit i 30 §
2 rtom. b punkten avsedd yrkesutbildnir1l för förare samt
t) 21 år tiSr körkonsklass A i fråga
om förare som saknar den erfarenhet
som anges i punkten c samt för körkortsklass D, Dl, DE eller DJE.
33 §

---- - - - - - - ----- --

- - ---Den som amnäler sig till förarexamen för körkort av klass B, Bl,
C eller Cl får antas till examen
~

tidigast 30 dagar från det att förarutbildningen påbörjats om inte motorfordonsbyrån medger annat.
36 §

,_

Sökande som är under 25 år
gammal och som ansöker om körkort
av klass A, Al, B eller T skall,
istället för det intyg som avses i 2
mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett
deklarera sitt hälsotillstånd varvid han
skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa upp~

gifter. Den sökande skall dock visa
att han uppfyller de synkrav som
anges i 26, 27 och 31 §§.

-- ----- --- --- -- - - --- -- - Sökande som är under 25 år
o-ammal och som ansöker om körkort
av 'L ~~ A, Al, B, Bl eller T skall,
istället to... · ~t intyg som avses i 2
mom. b punktei., . . _ av polismyndigheten fastställd sän..L. , hlankett
deklarera sitt hälsotillstånd varv·- ...,
skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande skall dock visa
att ha.n uppfyller de synkrav som
angy,s i 26, 27 och 31 §§.
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(Ny)

37a §

När körkort av klass G'E elier DE
utfärdas beviljas också körkort av
klass BE. När körkort av klass CE
utfärdas beviljas också körkort av
klass DE om sökande innehar körkort
av klass D.
38 §
Körkort av klass B eller C beviljas för en tid om två år (prövotid).
Vad här sägs gäller dock inte om
sökande redan innehar körkort av
amian klass än A, Al eller T. I sådana fall utfärdas körkort i enlighet med
bestämmelserna i 39 §.

Körkort av klass B, C eller Cl
beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs gäller dock inte om
sökande redan innehar körkort. av
annan klass än A, Al, Bl eller T. I
sådaria fall utfärdas körkort i enlighet
med bestämmelserna i 39 §.

43 §

43 §

Uppfyller inte sökande i 1 mom.
stadgade krav skall körkortet förnyas
för en tid av högst fem år. Körkort
med behörighet att framföra fordonsklasserna D, CE eller DE kan inte
förnyas.

Uppfyller inte sökande i 1 mom.
stadgade krav skall körkortet förnyas

38 §

för en tid av högst fem år. Körkort
med behörighet att framföra fordonsklasserna CE, CJE, D, Dl, DE eller
DJE kan inte förnyas.

Denna lag träder i kraft den .
Körkort som beviljats innan
denna lag träder i kraft är fortjarande giltiga utan hinder av bestämmelserna i 26 § 2 mom., 27 § 2 mom.,
28 § 2 mom., 29 § 2 mom., 30 § 3
mom. och 31 §, om innehavaren
uppfyller de hälsokrav som anges i
denna lag eller de hälsokrav som
gällde då körkortet beviljades. Undantag från de hälsokrav som gäller
för körkort och yrkeskörtillstånd som
beviljats innan denna lag träder i
kraft är fortfarande giltiga, om något
annat inte följer av beslutet om un~
dantag.

