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Den som inom de senaste fem åren dömts för grovt rattfylleri ska, 
enligt särskild föreskrift, till ansökan om körkortstillstånd bifoga 
ett särskilt läkarutlåtande som styrker att kravet på ett nyktert 
levnadssätt är uppfyllt.

Sådant utlåtande ska utfärdas av
-   läkare med specialistkompetens i psykiatri, eller
-   annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och  
 erfarenhet av missbruksfrågor.

När du fått körkortstillstånd och närmar dig slutet av din körkorts-
utbildning kan du beställa tid för förarprov hos något av Vägver-
kets förarprovskontor. 

Observera att den som ska utöva uppsikt vid all privat övningskör-
ning ska av länsstyrelsen vara godkänd som handledare. 

Traktorkort 
Ansökan om körkortstillstånd för traktorkort ska göras hos läns-
styrelsen. När länsstyrelsen meddelat positivt beslut beställer 
man tid för och avlägger kunskapsprovet vid något av Vägverkets 
förarprovskontor som också utfärdar traktorkortet efter godkänt 
prov. Traktorkort får utfärdas för den som fyllt 16 år (om särskilda 
skäl föreligger, vid 15 års ålder). 

Förhandsbesked
Är du osäker på om du kan få körkortstillstånd med hänsyn till 
vissa personliga eller medicinska förhållanden, kan du få den frå-
gan särskilt prövad av länsstyrelsen. Gäller ansökan medicinska 
förhållanden ska du bifoga det intyg som du önskar få prövat. 

Utbyte av utländskt körkort
Körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan 
får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort 
– om det utländska körkortet gäller i Sverige, och
– om innehavaren är permanent bosatt i Sverige.
Ansökan om utbyte av körkort utfärdat i Schweiz eller Japan ska 
göras inom ett år från den dag innehavaren blev folkbokförd i 
Sverige. 

Till ansökan ska bifogas 
-  det utländska körkortet i original, och
-  en handling som styrker permanent bosättning i Sverige.

Avser utbytet körkort som utfärdats i Schweiz eller Japan ska till 
ansökan om utbyte dessutom bifogas
–  hälsodeklaration med intyg om synprövning om ansökan   
 avser ett svenskt körkort med behörigheten A, A1, B eller BE,  
 eller 
–  läkarintyg om ansökan avser ett svenskt körkort med 
 behörigheten C, CE, D eller DE. 

Bilagor
Hälsodeklaration med intyg om synprövning:
Ska lämnas när du söker traktorkort eller körkort med behörig-
heten A, A1, B eller BE. Hälsodeklarationen ska vara ifylld och 
intyget utfärdat inom två månader före ansökan. 

Läkarintyg:
Ska lämnas endast vid ansökan om körkort med behörigheten C, 
CE, D eller DE. Hos läkaren skall du kunna legitimera dig. Läkar-
intyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan. 

UPPLYSNINGAR

Utfärdande av körkort:

Körkort får utfärdas endast för den som
– har ett gällande körkortstillstånd,
– är permanent bosatt *) i Sverige eller har studerat här i minst sex 
 månader,
– har uppnått föreskriven ålder,
– har avlagt godkänt förarprov, och
– inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom EES.

Den som inte är permanent bosatt i Sverige men har studerat här i minst 
sex månader och som ska avlägga körprov ska till provförrättaren lämna ett 
intyg som styrker studierna. 

Vid förarprovet ska sökanden skriftligen intyga att han/hon inte innehar 
körkort utfärdat i annan stat inom EES. 

 *) Permanent bosatt:
 – folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar,
 – intyg som styrker permanent boende i Sverige sedan minst 185 dagar, eller
 – intyg från universitet eller annan utbildningsanstalt om studier här i minst sex månader.

Körkortsbehörigheter

A 18 år Motorcykel
A1 16 år Lätt motorcykel
B 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil  
  även med ett lätt släpfordon
BE 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil  
  även med ett eller fl era släp fordon oavsett vikt
C 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även  
  med lätt släpfordon
CE 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även  
  med ett eller fl era släp fordon oavsett vikt
D 21 år Buss även med ett lätt släpfordon
DE 21 år Buss även med ett eller fl era släpfordon oavsett vikt

A, A1 och B ger rätt att köra traktor och motorredskap.

För att få köra terrängskoter måste du ha körkort, traktorkort eller förarbe-
vis. Fr.o.m. 2000-01-01 gäller nya regler för vad som krävs för att få köra 
terrängskoter, d.v.s. snöskoter och terränghjuling. Dessa regler säger att 
det krävs förarbevis för alla som tar körkort eller traktorkort efter årsskiftet. 
De som har körkort eller traktorkort som är utfärdade före årsskiftet får köra 
terrängskoter utan förarbevis även i fortsättningen.

B ger automatiskt rätt att köra trehjulig och fyrhjulig motorcykel, terrängvagn 
och motorredskap klass I.

Förarprov för behörigheterna C eller D får avläggas endast om du har 
körkort med behörigheten B. Förarprov för behörighet E får avläggas endast 
om du innehar körkort med behörighet för dragfordonet. Detta gäller inte om
du tidigare innehaft körkort för den behörighet som prover avser.

Begränsning av behörigheten – Villkor 
Länsstyrelsen föreskriver de villkor för körkortet som föranleds av medicin-
ska skäl. Körkortets giltighet kan begränsas till att avse ett visst fordon eller 
fordon med viss utrustning. Villkor anges på körkortet med en sifferkod.

Körkortstillstånd 
Körkortstillstånd krävs för all övningskörning och för att få avlägga förarprov. 
Till ansökan om körkortstillstånd ska bifogas en hälsodeklaration med intyg 
om synprövning. Avser ansökan ett körkort med behörigheterna C, CE, D 
eller DE ska istället ett läkarintyg bifogas. 

Ansökningsavgift 
Länsstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ansökan om körkortstillstånd, 
förhandsbesked och utbyte av utländskt körkort. Avgiften måste betalas till 
länsstyrelsen innan ansökan kan prövas. En förteckning över länsstyrelser-
nas plusgirokonton och avgiftens storlek fi nns på Körkortsportalen (www.
korkortsportalen.se). Du kan också kontakta din länsstyrelse för information. 
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