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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i körkortslagen (1998:488) 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488) 

dels att 9 kap. 4 § och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 3 kap. 15 § ska lyda ”Skyldighet att medföra 

identitetshandling”, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 15 a § och 9 kap. 2 a och 

2 b §§, av följande lydelse. 

3 kap. 

15 a §    Vid övningskörning enligt 4 kap. 5 § 4 med personbil, lastbil, buss 

eller motorcykel ska den som övningskör ha med sig en handling som 

styrker dennes identitet. 

Identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller 

en polisman begär det.  

9 kap. 

2 a §    Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 a § 

döms till penningböter. 

2 b §    Den som utan tillstånd bedriver utbildning som avses i 4 kap. 9 § 

döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms i stället till böter 

eller fängelse i högst sex månader. 

Den som bedriver sådan utbildning med tillstånd men utan att följa denna 

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter. 

Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd 

med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612). 

4 §2    Bestämmelser om ansvar för den som kör fordon i strid mot denna lag 

eller som tillåter sådan körning finns i lagen (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott. 

10 kap. 

1 §3    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-

dela föreskrifter om 

1 Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430. 
2 Senaste lydelse 2009:189.  
3 Senaste lydelse 2017:272. 
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SFS 2022:1206 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon, 

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap., 

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagande i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.

7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, 

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkorts-

förordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 

6. avstängning under viss tid från förarprov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

KHASHAYAR FARMANBAR 

Jonas Ragell 

(Infrastrukturdepartementet) 
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