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Förnyelse av svenskt körkort i utlandet 
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Problemformulering: 

Den 1 maj 2017 trädde den nya lagändringen om förnyelse av körkort från utlandet i kraft. Den 

nya lagen innebär att möjligheten att förnya sitt svenska körkort endast gäller de som är 

permanent bosatta i Sverige eller de som studerar i Sverige sedan minst sex månader. 

Möjligheten för utskrivna svenskar att förnya sitt svenska körkort är därmed borta. 

Lagändringen innebär att samma regler gäller oavsett om man bor inom eller utanför EES. Detta 

har bidragit till stora problem för svenskar bosatta i utlandet som är beroende av sitt svenska 

körkort.  

Tidigare har en person som innehar ett svenskt körkort och varit bosatt utanför Sverige haft 

möjlighet att förnya sitt körkort vid en utlandsmyndighet, men det går inte längre. Den nya regeln 

leder till att personer med redan giltiga svenska körkort måste skaffa nya körkort, vilket är både  

både kostsamt och är tidskrävande. 

Den nya lagförändringen menar att skälen för bestämmelserna i det tredje körkortsdirektivet om 

att en stat endast får utfärda och förnya körkort för personer som bor permanent i landet är att 

det landet har bäst förutsättningar att bedöma den enskildes förhållanden. Det är mot denna 

bakgrund mindre lämpligt, och inte förenligt med det tredje körkortsdirektivet, att utfärda eller 

förnya körkort för personer som bor permanent i en annan stat utanför EES.” (Lagrådsremiss, 1 

december 2016: 17) 

Svenskar i Världen menar att detta förslag är både kostsamt och diskriminerande mot svenska 

medborgare som är bosatta utomlands då samma regler inte tillämpas för en svensk medborgare 

bosatt i Sverige. En person som är permanent bosatt i Sverige behöver inte genomgå någon sorts 

prövning för att bevisa att man fortfarande är en lämplig förare. Den enda skillnaden i detta fall är 

var personen är skriven.  

 

Lösningsförslag: 

Lagen om att en svensk medborgare måste ha sin permanenta bostadsadress i Sverige för att 

förnya sitt svenska körkort bör ses över. Näringsdepartementet alternativt Infrastruktur-

departementet uppmanas att utreda hur Sverige kan fortsätta att förnya utlandssvenskars 

körkort samtidigt som man uppfyller sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet.  

Det svenska regelverket bör likställas på samma sätt i utlandet som i Sverige för att bidra till en 

jämlik behandling av utlandssvenskar och svenskar bosatta i Sverige då regelverket i sig inte ska 

skilja sig åt.  

 


