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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om køre-

kort i høring. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 815 af 21. 

juni 2017 om kørekort. 

Høringsfristen er den 5. august 2019 

Færdselsstyrelsen har den 5. april 2019 sendt udkast til bekendtgø-

relse om kørekort i høring. Høringsfristen udløb den 1. maj 2019. 

På baggrund af udviklingen omkring Brexit, finder Færdselsstyrelsen 

det dog nødvendigt allerede nu at fastsætte bestemmelser om køre-

kort af EU-modellen, der er udstedt af et land, der er udtrådt af EU el-

ler EØS, hvorfor disse ændringer sendes i høring.  

Ændringer 

Den nye bekendtgørelse vil indeholde nedenstående ændringer: 

Ret til at køre i Danmark på EU/EØS-kørekort i indtil 90 dage efter ud-

trædelsen eller indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark 

Et kørekort af EU-modellen, som er udstedt inden udtrædelsen af et 

land, der er udtrådt af EU eller EØS, giver indehaveren ret til at føre 

samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedel-

seslandet, i indtil 90 dage efter det tidspunkt, hvor landet udtræder af 

EU eller EØS, eller indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark. 

Dette tilføjes som stk. 3 i § 120. 

Ombytning til et tilsvarende dansk kørekort 

Indehavere af et kørekort af EU-modellen, der er udstedt af et land, 

der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelse 

var medlem af EU eller EØS, kan uden videre få ombyttet dette til et 
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tilsvarende dansk kørekort forsynet med en påtegning om det oprin-

delige udstedelsesland. Dette tilføjes som stk. 3 i § 126. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Det vurderes at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske eller admi-

nistrative konsekvenser. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 

2019. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til vores hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til rila@fstyr.dk senest 

5. august 2019, mærket j.nr. TS20000-00217. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Rikke Lavall på mail 

rila@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 

parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 

derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-

side www.fstyr.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også 

information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan 

ske på vores hjemmeside www.fstyr.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Færdselsstyrelsen  
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