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Förnyelse av svenskt körkort i utlandet
Tack för ert brev om möjligheterna för svenska medborgare med permanent
boende i utlandet att förnya sitt svenska körkort. Ni anser att
bestämmelserna om att en svensk medborgare måste ha sin permanenta
bostadsadress i Sverige för att förnya sitt svenska körkort bör ses över.
Körkortsregleringen är i stora delar harmoniserad inom EU genom
körkortsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG
om körkort). Direktivet är i Sverige genomfört i framför allt körkortslagen
(1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Som ni nämner i ert brev
infördes 2017 en ändring i 3 kap. 14a § körkortslagen, som innebär att
körkort endast kan förnyas för personer som är permanent bosatta i Sverige
eller sedan minst sex månader studerar här. Ändringen gjordes efter att EUkommissionen i ett ärende om överträdelse påtalat att Sverige i detta
avseende inte införlivat körkortsdirektivet på ett korrekt sätt. Enligt
körkortsdirektivet förutsätter förnyelse av körkort vid den administrativa
giltighetstidens utgång en permanent bosättning på territoriet i den
medlemsstat som utfärdar körkortet eller att sökanden har studerat där sedan
minst sex månader. Det är därför inte möjligt att utfärda körkort för
personer som inte bor permanent i Sverige.
Permanent bosättning tillämpas i Sverige så att en person anses permanent
bosatt i den stat där denna bor under minst 185 dagar varje år (januari till
december) på grund av personlig och yrkesmässig anknytning, eller om
yrkesmässig anknytning saknas, personlig anknytning som präglas av nära
band mellan körkortshavaren och den plats där denna bor. Om en person
har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den där personen har
personlig anknytning och omväxlande bor i olika stater, anses personen
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permanent bosatt i den stat som denna har personlig anknytning till och
regelbundet återvänder till. Den permanenta bosättningen ändras inte om
personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift eller
studerar. Tillämpningen av reglerna innebär enligt uppgifter från
Transportstyrelsen att den som har en tidsbegränsad tjänstgöring, oavsett om
det är vid FN, en utlandsambassad eller annat, har stora möjligheter att få
förnya sitt svenska körkort. Däremot kan den som bor permanent
utomlands/ har en tillsvidaretjänstgöring utomlands ha svårt att få förnya sitt
svenska körkort.
Särskilt för den som genom sin anställning vistas i länder där det är svårt att
få körkort, eller vars körkort inte accepteras i kringliggande länder, innebär
detta en avsevärd olägenhet. I samband med att körkortsdirektivets
bestämmelser ses över kommer denna fråga att tas upp.
Med vänliga hälsningar

Catrin Tdström

2 (2)

