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 Transportstyrelsen 
  
  
Inges per e-post till kontakt@transportstyrelsen.se 
 
 
  
måndag den 2021 
 
 
Ärende hos myndigheten:  TSTRKK 2021/1
 
 
Mål.nr n/a 
 
 
Klagande: 
Namn: 
Pers.nr  
Adress: 
Postadress: 
 

Ombud: 
Henrik D.A Broberg 
Britta M. Kjellin 
Trafikjurist / Indraget Körkort 
Tel. 010 10 10 020 
E-post: korkort@trafikjurist.se 
 

 
Ärende: Yttrande i anledning av beslut i ärende gällande körkortsingripande   
 

Undertec d, enligt bifogad fullmakt, för med 

följande yttrande i anlednin erat ärende. 

 
 
Yrkande 

yrkar att Transportsty om en varning för förseelsen.  

 

 

Till stöd för  
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1. Omständigheter 

 
1.1 Personliga omständigheter 

bor med sin fru och deras  

 

körkortsinnehav för behörigheterna år, vilket v kt 

om att han ä sfull och omdöm are. 

 

uthyrare hela 

Sverige. Arbetet innebär att resa ut till och presentera 

i hela Sverige.  

 

Avståndet till

 

mil per å ete och därutöver  

 

 

1.2 Arbete  

tillsvidareanställd som 

har varat arbetet

som resande säljare.  

 

hyresobjekt från inriktning mot industri 

dagligen besöker lokaler. 

 

Då flera hektar i storleksordning ( m2 till 

m2) så fordras det att gånger och presenterar 

lokalerna Inte sällan är nödgad att medha 

presentera sina objekt. 

 

understryker vikten av att 

möjlighet att kunna framföra bil nämner b t många av 

de lokaler som förmedlar är belägna på ställe änna kommu el 

inte  

 

påtalar särskilt att tjänstledigt utan möjlighet till inkomst om 
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spärrtiden blir långtgående

 

ett utpräglat behov av körkort i sitt arbete.  

 

 

1.3 Omständigheter vid överträdelsetillfället. 

erkänt att han begått en  

 

Över sen, beror på 

ett tillfäl seende och var inte på något sätt sitt 

fokus på fotgäng gsstället och missa gnalen växlade om till 

ett tillfä seende snarare 

risktagande.   

 

När rödl m hade hade inneburit 

att riskerat större trafikfara genom att stan ngen eller, än 

vä ckat tillbaka . 

 

särskilt påpeka att han h g hastighet, sikten md, det var 

uppehå na, dagsl trafikintensitet  

go ng överträde a är en flerfi  god 

översikt 

 

lyfta fram att det inte finns något i Polisens beslut

som antyder att han skulle ha kört eller att det på annat 

sätt förekommit några försvårande omständigheter 

 

 

2. Grunder: 
Inledn ateras att det är Transportstyrelsen som har 

 

allmän förutsättning inom körkortslagstiftningen är att det skall göras 

en individualiserad bedömning

 

 

2.1 Rättsliga utgångspunkter 
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Av 5 ka agen (1998:488), KKL. Ska ett körkort återk havaren 

vid förande kört mot rött 

annan 

regel som överträdelsen inte kan anses 

som ringa.  

 

Enlig kortsinnehavaren, istället för att körkortet återkallas, varnas om 

varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. 

 

 

2.2 Förarbete 

I förarbeten till körkortslagen framhålls att man

körkortslagstiftningen allmänt förutsätte rött ljus. 

 

Även om återkallelse av körkortet 

körkortslagen att ett stort behov av körkort kan föranleda att spärrtiden 

 

 

även varning medde äl som ska 

förelig ng ska kunna meddelas i stället för återkallelse kan 

antingen omständigheterna vid en förseelse 

samt personliga förhållanden, däri bl.a. 

behov av körkort, tidigare skötsamhet i trafiken, samt längden av körkortsinnehavet 

 

 

 

2.3 Praxis 

gjorde Högsta Förvaltn jande bedömning 

 

stora behov av körkort g an i fortsättningen skall 

vin g om aga trafikreglerna. på nu anförda skäl 

ning kan an ckligt ingripande åtgärd mot

 
varning på grund av särskilda skäl. Högsta 

Förvaltningsdomstolen att de särskilda skälen var uppfyllda 

då befann sig i en pressad situation innebar mycket 

stora krav på honom som bilförare. Denna omständighet i
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un ar i stort behov av körkort ansågs utgöra sådana 

särskilda skäl som v mning föranleder att varning skall meddelas 

  

 

Inom meddelades en körkortshavare, som 

 en månads spärrtid. Högsta 

Förvaltningsdomstolen ansåg, vid en samlad bedömning gällan digheterna vid 

överträdelsetil sinnehav samt övriga omständigh iden 

kunde sta

 

 

2.4 Rödljuskörningen i det förevarande fallet 

Stopplikten vid rödljuskörning regleras i vägmärkesförordningen 

stipulerar  

 

 

I förevara ar det, som ovan nämnts, om 

rent förbiseende och inte på kan inte själv erinra sig 

att myck till gällande trafikregler, 

vilket styrks av hans under lång tid obrutna körkortsinnehav.  

 

 

2.5 Ringa graden 

När det komme m kan bedömas vara en ringa 

överträdelse får ledn ven till stadga reg gen 

 

 

Av dessa framgår att sådana överträdelser som 

beror av tillfälliga förbiseenden och medvetna 

risktaganden.  
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2.6 Jämställd med yrkesförare 

I pra

kort. Detta gäller företrä örer eller 

person dskap, såsom t.ex. hantverkare av olika slag, 

men äv ning behöver använ etta 

gäller allts en person 

hela Sverige som arbetsområde 

 

 

3. Slutförande av talan 
Som ovan nämnt så är det inledningsvis Transportstyre ördan för visa 

svårighetsgraden Stort behov av körkort är en 

väsentlig oms etta anses personer som har behov av körkort i 

arbetet inta en särställning som, enl eras i vad lagmo a 

särskilda skäl.  

 

Prax

igen ska tillmät

skild hänsyn ska tas till att: 

 har ett utpräglat körkortsbehov

 har ett långt och obrutet körkortsinnehav. 

 Det var goda omstän

d överträdelsen och inga graverande 

omständigheter har anförts kring
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 Överträde g förbiseende, sna etet 

risktagande.  

 

I förhållande till stora körkortsbehov samt övr d 

överträdelsen och för får det anses stötande för rättstillämpningen om 

en överträdelse, som handlar om ett förbis ändigheter, ska leda 

till en åte vidualiserade bedömningen som ska göras i körkortsmål ger 

därmed utrymme för att varning. 

 

Här ska ä ande omständigheter vid 

överträdelsetillfä öranden påvisat 

sa skilda skäl för att meddela en varning för 

överträdelsen. 

 

Avs som 

dom

kör id 

bed

 

 

 

 

Talan är härmed slutförd. Beslut kan fattas innan tid för överklagan gått ut. 

 

Ombudet hemställer domstolen och myndighet att tillställa honom kommande handlingar digitalt. 

 

Som skäl för detta anförs att det, vid ett flertal tillfällen, försvunnit brev som skickats via reguljärpost från 

domstol/myndigheter samt att vissa handlingar inkommit med veckovis eftersläpning. Detta har orsakat 

problem för såväl ombudet som för huvudmän. 

 

Returhandlingar (delgivningskvitto) kommer återsändas digitalt. 

För frågor vänligen kontakta ombudet på telefon eller via e-post. 

 

 

 

 

 



 

    

8 

Medföljande bilagor: 
 
Bilaga Fullmakt  
 
Bilaga 1 Intyg angående körkortsbehov 

Bilagan avser   
 

Bilaga 2 
Bilagan avser styrka  

 
Bilaga 3 Polise  

Bilagan 
   

 
Bilaga 4 ntation 

 
 
 


