
Udkast 

til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort1) 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2019 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

1515 af 18. december 2019 og bekendtgørelse nr. 273 af 25. marts 2020, foretages følgende 

ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således:  

»I medfør af § 56, stk. 5, § 56 a, § 56 b, § 57, § 59, stk. 2 og 3, 3. pkt., § 59 a, stk. 1 og 3, 

4. pkt., § 60 e, § 61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 12, 

§ 124 q, § 130, stk. 1, 3. pkt., § 134 b, stk. 2, og § 134 c i færdselsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. 

december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse og efter 

bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om 

Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:« 

 

2. I § 19, stk. 6, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer: 

»5) Bil indrettet til transport af gods og som bruger alternative brændstoffer med tilladt 

totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 4.250 kg. Overstiger bilens tilladte totalvægt 3.500 

kg, må overskridelsen alene skyldes den ekstra vægt, der følger af fremdriftssystemet, og 

bilen må kun føres, hvis føreren har haft kørekort til kategori B (almindelig bil) i mindst 2 år og 

forudsat, at bilens lasteevne ikke er forøget.«  

 

3. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

4. Bilag 6 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.  

 

 

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

 

                                           
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/645/EU af 18. april 2018 om ændring 

af direktiv 2013/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller 

personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-Tidende 2014, nr. L 112, side 29. 

 



Færdselsstyrelsen, den xx. maj 2020 

Stefan Søsted 

/ Kasper Bruun Graversen 

 

 


