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Information gällande Omnibusförordningen och 
dess påverkan på körkort, fordonsbesiktning 
och yrkestrafik 

 

Bakgrund 

”EU:s nya omnibusförordning innebär bland annat att giltighetstiden för 

körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning 

förlängs med sju månader. Regeringen beslutar dock att tidsfristen för att 

besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.” 

 

Förordningen börjar gälla den 4 juni 2020. 

 

Läs regeringens pressmeddelande i sin helhet på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-atgarder-for-att-

mildra-coronakrisens-paverkan-pa-transportsektorn/  

 

Körkort 

Den förlängda giltighetstiden gäller för körkort som annars skulle upphöra 

att gälla mellan perioden från och med den 1 februari 2020 och till och med 

den 31 augusti 2020. Giltighetstiden förlängs med sju månader från den dag 

under perioden som giltighetstiden för körkortet går ut. 

 

Observera att den förlängda giltighetstiden gäller körkortet som 

behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har 

gått ut. 

 

Den tillfälliga ändringen riktar sig till dem som på grund av rådande 

pandemi inte kan förlänga sitt körkort i tid och Transportstyrelsen uppmanar 

de som kan, att förnya sitt körkort precis som vanligt.  
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Vägtrafikregistret är inte uppdaterat 

Eftersom förordningen införs med mycket kort framförhållning kommer inte 

Transportstyrelsens vägtrafikregister avseende körkortsuppgifter att hinna 

anpassas till de tillfälliga ändringarna. Det gör att de uppgifter som visas i 

systemet fortfarande visas enligt de gamla reglerna. 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/korkort-och-covid-19/ 

Kundtjänst för körkortsfrågor: 0771-81 81 81 

 

Fordonsbesiktning 

Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha 

besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 

2020. 

 

Vägtrafikregistret är inte uppdaterat 

Eftersom förordningen införs med mycket kort framförhållning visas 

besiktningsinformationen i nuläget i system och e-tjänster enligt de gamla 

reglerna. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur 

uppgifterna gällande fordonsbesiktning ska anpassas till de tillfälliga 

lättnaderna. 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/forlangd-

installelsetid-for-kontrollbesiktning/ 

 

Yrkesförarkompetens 

Yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 

augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då beviset annars 

skulle ha gått ut. 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-

buss/Yrkesforarkompetens/ 

 

Gemenskapstillstånd och förartillstånd 

Gemenskapstillstånd och förartillstånd som går ut under perioden 1 mars 

2020 till 31 augusti 2020 ska anses vara förlängda med sex månader. 

 

Besiktning av färdskrivare 

EU-förordningen ger också en möjlighet att förlänga tidsfristen för 

transportföretag att besiktiga färdskrivare och tidsfristen för 

Transportstyrelsen att förnya och ersätta förarkort. 

För att värna säkerhet och ordning och reda på vägarna har regeringen 

beslutat att dessa tidsfrister inte ska tillämpas. 
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