Transportstyrelsen
Inges via e-post till:

Datum:

kontakt@transportstyrelsen.se

december 2021

Ärendenummer hos myndigheten:

TSTRKK 2018/384

Målnummer förvaltningsrätten:

n/a

Klagande:
Namn:
Pers.nr:
Adress:
Postadress:
1

Ombud:
Jurist Henrik D.A. Broberg
Jur.kand Britta M. Kjellin
Trafikjurist, Box 5385, 102 49 Stockholm
Telefon:
010 10 10 020
E-post:
korkort@trafikjurist.se

Ärende:
Undertecknat ombud, enligt bifogad fullmakt för

inkommer härmed med följande

yttrande i anledning av Transportstyrelsens underrättelse.

Yrkande:
yrkar att Transportstyrelsen, med särskilt beaktande av omständigheterna, beslutar att
spärrtiden ska stanna

Trafikjurist.se
Box 5385
102 49 Stockholm

Tel
Epost:
Webb:

010 10 10 020
korkort@trafikjurist.se
www.trafikjurist.se

1. Omständigheter:
1.1 Personliga omständigheter

allmänna kommunikationsmedel är belägen
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fick sedan på nytt körkortet återkallat på grund av
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även en överträdelse som
och hade haft körkortet endast
Transportstyrelsens underrättelse om att man
för.
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s spärrtid för de aktuella
körkortet, varför
på grund av de nämnda överträdelserna,

bakgrund har ägnat lång tid åt att försöka komma ifrån
för att få ordning på
återkallelsetid skulle i
dagsläget vara förödande

hans arbete

står och faller med körkortsinnehavet.

2. Grunder:
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interimistisk återkallelse av körkort,
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2.1 Rättsliga utgångspunkter
Av 5 kap
skyldig till grov vårdslöshet
med en sådan återkallelse
får utfärdas bestämmas

Enligt 4 §
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spärrtid sättas ner om
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2.3 Att beakt
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Högsta förvaltningsdomstolen,
körkortsingripande
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3. Slutanförande, sammanfattning:
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Ombudet hemställer domstolen och myndigheten att översända kommande handlingar digitalt.
Instruktion till myndigheten: Meddela beslutet i form av beslutad påföljd tillsammans med ert ärendenummer till angiven
e-post. Således begärs ej hela beslutet med personuppgifter via e-post.

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.

7
Returhandlingar (delgivningskvitto) kommer återsändas digitalt.
För frågor vänligen kontakta ombudet på telefon eller via e-post.

Medföljande bilagor:
Bilaga 1

Fullmakt

Bilaga 2

Henrik D.A. Broberg

Britta M. Kjellin

