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KLAGANDE
AA
Ombud: Advokaten Bo Thorén
Advokatkompaniet Thorén & Partners AB
Box 3549
103 69 Stockholm
MOTPART
Länsstyrelsen i Stockholms län
Trafikenheten
Box 22056
104 22 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 20 september 2007
i mål nr 5408-07 (bilaga)
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Körkort
___________________
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YRKANDEN M.M.
AA vidhåller vad han tidigare anfört och yrkar att Regeringsrätten
bestämmer spärrtiden till en kortare tid än tolv månader.
Länsstyrelsen i Stockholms län bestrider bifall till överklagandet och
anför att det inte tillkommit några uppgifter som föranleder en annan
bedömning än den länsstyrelsen tidigare gjort i ärendet.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 4 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
döms för rattfylleri den som för motordrivet fordon efter att ha intagit
narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd
att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet.
En lagakraftvunnen dom avseende rattfylleri ska enligt 5 kap. 1 § och
3 § 1 jämfört med 6 § körkortslagen (1998:488) medföra att körkortet
återkallas med en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Är det fråga
om grovt brott ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.
AA har enligt lagakraftvunnen dom från Södra Roslags tingsrätt dömts
för rattfylleri med stöd av 4 § andra stycket lagen om straff för vissa
trafikbrott. Han hade den 17 maj 2006 framfört en bil på Laholmsvägen i
Täby kommun efter att olovligen ha intagit amfetamin och cannabis i så
stor mängd att det under eller efter färden funnits narkotika kvar i hans
blod.
När det är fråga om körkortsåterkallelse på grund av rattfylleri anges i
körkortslagen att spärrtiden, när det gäller rattfylleri som inte bedömts
vara grovt, ska vara lägst en månad och högst tre år. Detta intervall ger
således körkortsmyndigheten ett stort bedömningsutrymme. I målet har
inte framkommit några omständigheter som talar för att spärrtiden bör
understiga tolv månader. Regeringsrätten finner därför inte skäl att frångå
underinstansernas bedömningar.
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REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet.

Susanne Billum

Eskil Nord

Lennart Hamberg

Annika Brickman

Margit Knutsson

Marie Olsson
Föredragande regeringsrättssekreterare
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