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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
7245-07

meddelad i Stockholm den 30 oktober 2008
KLAGANDE
Länsstyrelsen i Hallands län
Körkortsenheten
301 86 Halmstad
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Göteborg dom den 7 november 2007 i mål nr 1161-07
(bilaga)
SAKEN
Körkort
___________________
YRKANDEN M.M.
Länsstyrelsen yrkar att Regeringsrätten med upphävande av den
överklagade domen fastställer länsrättens dom och länsstyrelsens beslut
att återkalla körkortet. Till stöd för överklagandet anför länsstyrelsen
bl.a. följande. Enligt 5 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) åligger
det länsstyrelsen att utreda en körkortshavares lämplighet om det finns
anledning att anta att denne inte uppfyller de förutsättningar som gäller
för att inneha körkort. Länsstyrelsen får höra bl.a. socialnämnd om
nämndens yttrande har betydelse för ärendet. Vidare får länsstyrelsen
förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att
körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet.
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Länsstyrelsen har haft anledning att utfärda ett föreläggande till AA att
ge in ett läkarintyg som visar att han uppfyller de medicinska kraven för
körkortsinnehav. Vid sådant förhållande synes bevisbördan ha lagts på
körkortshavaren. Syftet med 5 kap. 2 § körkortsförordningen torde vara
att prövningen inte enbart ska begränsas till brister i formellt hänseende. I
det här fallet visar inte det ingivna läkarintyget att vederbörande
uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet. Länsstyrelsens
föreläggande har därmed inte följts. Länsstyrelsen har således haft fog för
återkallelse av körkortet med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen
(1998:488).
AA bestrider bifall till överklagandet och anser att Regeringsrätten ska
fastställa kammarrättens dom.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.
Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet.
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