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2020-11-23    Dnr 2020:1493 

Slutredovisning 

Rapport från utredningstjänsten  

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV (EU) 2018/645 

Uppdragsgivaren önskar information om vilka länder i EU som har genomfört 

artikel 2.2 c) i direktivet (EU) 2018/645, d.v.s. infört möjligheten för innehavare 

av körkort kategori B att framföra fordon med en tillåten totalvikt som överstiger 

3 500 kg men inte 4 250 kg om de drivs med alternativa bränslen. Hur ligger 

Sverige till med implementeringen av den delen av direktivet och har Sverige ge-

nomfört en konsekvensanalys samt samråd med kommissionen i frågan? 

 

Inledning  

Rapporten beskriver kortfattat vilka ändringar i svensk lagstiftning som hittills 

blivit aktuella på grund av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 

av den 18 april 2018 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande 

kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller person-

transporter och direktiv 2006/126/EG om körkort (EU:s ändringsdirektiv). De 

ändringar som uppdragsgivarens frågor främst gäller är enligt direktivet frivilliga 

för medlemsstaterna och Sverige har hittills inte genomfört dem. Rapporten ger 

en kort lägesbeskrivning av hur Regeringskansliet arbetar med frågan. Rapporten 

redovisar även den information som inkommit till utredningstjänsten om vilka 

EU-länder som hittills infört möjligheten för innehavare av körkort, kategori B, 

att framföra fordon med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 

250 kg om de drivs med alternativa bränslen.  

 

S veriges im plem entering  av direktivet  

Enligt uppgifter från Transportstyrelsen1 gällde de ändringar som genomfördes i 

samband med införlivandet av EU:s ändringsdirektiv 2018/645/EG2 endast yrkes-

förarkompetens3. Sverige införde vissa ändringar i lagen (2007:1157) om yrkes-

 

1 E-post från Transportstyrelsen 2/11 2020. 
2 Europeiska kommissionen 2018. 
3 Proposition 2019/20:112. 
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förarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens. Trans-

portstyrelsens meddelade även en ny föreskrift TSFS (2020:29) om yrkesförar-

kompetens. Däremot införde Sverige inte några av ändringarna i körkortsdirekti-

vet 2006/126/EG. Enligt uppgifter från Infrastrukturdepartementet4 fanns det inte 

tillräckligt underlag för att kunna ändra körkortslagen (1998:488) och medlems-

staterna var inte tvungna att införa de nya reglerna i artikel 6.4 i körkortsdirekti-

vet. 

 

Ändrade reg ler för körkort, kategori B  

I och med ändringarna av körkortsdirektivet framgår i artikel 6.4 att medlemssta-

terna, efter samråd med kommissionen, får inom sitt territorium tillåta att: 

innehavare av körkort för kategori B som erhållits minst två år tidigare får framföra 

fordon som drivs med alternativa bränslen som avses i artikel 2 i rådets direktiv 

96/53/EG med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500  kg men inte 4 250  kg för 

transport av gods som körs utan släpvagn, förutsatt att den vikt som överstiger 3 500  

kg uteslutande beror på framdrivningssystemets extra vikt i förhållande till framdriv-

ningssystemet hos ett fordon av samma storlek som är utrustat med en konventionell 

förbränningsmotor med gnisttändning eller kompressionständning, och förutsatt att 

lastkapaciteten inte är större än för detta fordon. 

Att införa detta skulle enligt uppgifter från Transportstyrelsen5 kräva en ändring 

av körkortslagen och dessutom samråd med kommissionen. Enligt uppgifter från 

Infrastrukturdepartementet6 pågår ett arbete i Regeringskansliet för att undersöka 

möjligheterna att framföra fordon tyngre än 3 500 kg med B-körkort när det rör 

sig om en viktökning endast beroende på användningen av alternativa bränslen. 

Någon sådan konsekvensutredning är emellertid inte klar och därmed har inte 

heller något samråd med kommissionen skett. 

 

Im plem entering  av artikel 6.4 i andra EU -länder  

Enligt ansvarig tjänsteman vid Infrastrukturdepartementet7 har Norge, Nederlän-

derna och Storbritannien redan infört eller planerar att införa den aktuella regel-

ändringen i artikel 6.4. För att få en mer heltäckande bild av implementeringen 

av de nya reglerna i artikel 6.4 skickade riksdagens utredningstjänst den 10 no-

 

4 Telefonkontakt med transportmarknadsenheten vid Infrastrukturdepartementet 2/11 2020. 
5 E-post från Transportstyrelsen 2/11 2020. 
6 Telefonkontakt med transportmarknadsenheten vid Infrastrukturdepartementet 2/11 2020. 
7 Ibid. 
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vember 2020 ut en förfrågan till alla parlamentariska korrespondenter inom nät-

verket European Center for Parliamentary Research and Documentation 

(ECPRD) som representerar EU-länder, samt Norge, Schweiz och Storbritannien. 

Den 20 november 2020 hade svar inkommit från 24 länder. Svaren redovisas i ta-

bell 1. Inget svar hade inkommit från Storbritannien och Norge men med anled-

ning av de muntliga uppgifterna från Regeringskansliet redovisas uppgifter för 

Storbritannien och Norge från andra tillgängliga källor. Utredningstjänsten har 

även haft direkt mailkontakt med Norge. 

 

Tabell 1. Uppgifter om utökad giltighet för B-körkort vad gäller lastfordon med 

vikt under 4 250 kg 

Land  Har möjligheten att utöka rät-

tigheten att köra fordon 

tyngre än 3 500 kg med kate-

gori B-körkort införts? 

Finns det någon information 

om en eventuell dialog med 

kommissionen i samband med 

beslutet? 

Österrike Ja, men ändringen har införts 

2017 som en bilateral 5-årig 

överenskommelse mellan kom-

missionen och Österrike.  

Ja – beslutet gäller upp till 

4 250 kg endast för elektriska 

fordon för godstransport. Drag-

kärra är inte tillåten och det 

finns krav på en 5 timmars ut-

bildning. Körkortet ska inne-

hålla nationella koden 120.  

Belgien Nej Inga planer eller diskussioner 

Bulgarien Nej Inga planer eller diskussioner  

Kroatien Nej Inga planer eller diskussioner 

Cypern Ja/Nej. Det cypriotiska parla-

mentet godkände den 12 no-

vember 2020 en ändring av Cy-

perns ”Qualification and Perio-

dic Training of Drivers Law” 

som bl.a. omfattar möjligheten 

att införa de aktuella ändring-

arna.   

Ändringen är konstruerad som 

ett bemyndigande för ”Motor 

Vehicles Director of the Repub-

lic of Cyprus (Road Transport 

Department)” att införa de ak-

tuella ändringarna i behörig-

heten för kategori B efter att ha 

konsulterat kommissionen. 

Tjeckien Nej Inga planer eller diskussioner 

Danmark Ja – se https://www.retsinform-

ation.dk/eli/lta/2020/768  

Ingen uppgift 

Estland Nej  Inga planer eller diskussioner 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/768
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/768


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (7) 

Land  Har möjligheten att utöka rät-

tigheten att köra fordon 

tyngre än 3 500 kg med kate-

gori B-körkort införts? 

Finns det någon information 

om en eventuell dialog med 

kommissionen i samband med 

beslutet? 

Finland Nej  Inga planer eller diskussioner 

Tyskland Ja – Tyskland har infört de aktu-

ella frivilliga ändringarna i den 

tyska körkortslagen (FEV). Se 

ändringsförordningen (på 

tyska). 

Tyskland hänvisar till ”fourth 

regulation for the change of the 

driver's license regulation, 

BGBl. I, S. 1056” men ger 

ingen information om någon 

eventuell korrespondens med 

kommissionen. 

Grekland Nej De diskussioner som förekom-

mer gäller skattelättnader för 

fordon som drivs med alterna-

tiva bränslen.  

Ungern Ja – Ungern hänvisar till 5 § of 

Decree 265/2020. (VI. 11.) 

amending Decree 326/2011 (XII 

28) of the Government. 

Ingen uppgift 

Irland Ja, Irland hänvisar till Road 

Traffic (Licensing of Drivers) 

(Amendment) (No. 8) Regulat-

ions 2020 (S.I. No.489 of 2020). 

Ingen konsekvensbeskrivning 

gjordes i samband med änd-

ringen av den aktuella körkorts-

bestämmelsen. 

Lettland Nej Inga planer eller diskussioner 

Litauen Nej “inte ännu” Ingen uppgift 

Luxemburg Nej Inga planer eller diskussioner 

Norge Ja – Enligt Statens Vegvesen8 

har ändringarna införts för fö-

rare som innehar B-körkort se-

dan en tid av minst 2 år. 

Enligt uppgifter från Stortinget9 

har ändringsdirektiv (EU) 

2018/645 ännu inte vunnit laga 

kraft enligt EES-avtalet vilket 

innebär att Norge implemente-

rat direktivet i förtid.  

 

8 Statens Vegvesen.  
9 Stortinget, utredningssektionen 2020. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1056.pdf%27%5D__1606129709288
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/489/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/489/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/489/made/en/print
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Land  Har möjligheten att utöka rät-

tigheten att köra fordon 

tyngre än 3 500 kg med kate-

gori B-körkort införts? 

Finns det någon information 

om en eventuell dialog med 

kommissionen i samband med 

beslutet? 

Polen Ja – Polen hänvisar bl.a. till 

ändringar gjorda i Road Trans-

port Act och Act of 5 January 

2011 on vehicle drivers. 

Ingen uppgift 

Portugal Nej  Ingen uppgift 

Rumänien Nej (Rumänien har ännu inte 

implementerat direktiv (EU) 

2018/645) 

Inga planer eller diskussioner 

Slovakien Nej - Slovakien hänvisar däre-

mot till liknande regler där 

tunga fordon får ha ökad vikt 

p.g.a. användningen av alterna-

tiva bränslen – hänvisning till 

Decree No. 134/2018. 

Slovakien hänvisar till Notifi-

cation of the Impact Assessment 

No. 2019/448 

Slovenien Nej Inga planer eller diskussioner 

Spanien Ja – se Royal Decree 818/2009 

of May 8, approving the Drivers 

General Regulations.   

Ingen uppgift men spanska par-

lamentet hänvisar till Directo-

rate General for Traffic of the 

Ministry for Home Affairs. 

 

Schweiz Nej, men det pågår en process 

för att eventuellt införa motsva-

rande regler i Schweiz10. Fede-

rala rådet la den 12 augusti 2020 

fram ett lagförslag som remitte-

ras till den 12 december. Ett be-

slut väntas inte före 2021.  

 

Storbritannien Storbritannien har inte svarat 

via ECPRD men enligt Trans-

portministeriet11 har Storbritan-

Storbritannien har med 

anledning av gällande regler 

inga planer på att införa de 

aktuella snarlika EU-reglerna.   

 

10 Schweiziska parlamentet 2020. 
11 Department for Transport 2019. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481&tn=1&p=20201111
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481&tn=1&p=20201111
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481&tn=1&p=20201111
http://www.interior.gob.es/en/el-ministerio/directorio/servicios-centrales/direccion-general-de-trafico1
http://www.interior.gob.es/en/el-ministerio/directorio/servicios-centrales/direccion-general-de-trafico1
http://www.interior.gob.es/en/el-ministerio/directorio/servicios-centrales/direccion-general-de-trafico1
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Land  Har möjligheten att utöka rät-

tigheten att köra fordon 

tyngre än 3 500 kg med kate-

gori B-körkort införts? 

Finns det någon information 

om en eventuell dialog med 

kommissionen i samband med 

beslutet? 

nien sedan 2018 ett 5-årigt un-

dantag från EU:s körkortsdirek-

tiv. Enligt gällande regler får 

lastfordon som drivs med alter-

nativa bränslen köras inrikes av 

förare med B-körkort om de 

väger upp till 4,25 ton och om 

föraren gått en 5-timmars ut-

bildning.  
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Källor 

Department for Transport 2019 - Changes to licence requirements for Alterna-

tively Fuelled Vehicles (AFVs).  

Europeiska kommissionen 2018 Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 

2018/645 av den 18 april 2018 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläg-

gande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller 

persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort. 

Proposition 2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet 

Schweiziska parlamentet 2020 – Motion 18.3420 Compensation du poids des 

batteries électriques des véhicules de livraison de catégorie 3,5 tonnes. 

Statens Vegvesen Utvidede førerrettigheter i klasse B samt Forskrift om førerkort 

m.m. Kap. III § 3-5. 

Stortinget, utredningssektionen 2020 – E-post 201123 från Thomas Myrmel, 

Seniorrådgivare vid utredningsseksjonen, kunnskaps- og 

dokumentasjonsavdelingen.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/871591/guidance-category-b-licence-requirements-1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/871591/guidance-category-b-licence-requirements-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0645&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0645&from=SV
https://www.regeringen.se/493f1e/contentassets/3aa6f85d898f4fd1aa19f72ecc6b1fd2/genomforande-av-andringar-i-yrkesforardirektivet-prop.201920112
https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183420
https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Personbil+%28klasse+B+og+B+96%29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_3#§3-5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_3#§3-5

