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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 1. maj 2019 

 

Ændringer 

Den nye bekendtgørelse vil indeholde nedenstående ændringer: 

Rigspolitiets tolkeoversigt er bortfaldet 

Rigspolitiets tolkeoversigt bortfaldt pr. 31. marts 2019, idet området 

for tolkning og oversættelse har været i udbud. Der er valgt en leve-

randør, som skal levere ydelserne fra d. 1. april 2019.  

Det fremgår af bekendtgørelsens § 60, at politiet udvælger tolken så-

fremt ansøgeren ikke i fornødent omfang kan tale og forstå dansk el-

ler et fremmedsprog som den tilsynsførende eller den prøvesagkyn-

dige behersker.  

Det fremgår ligeledes af bekendtgørelsens § 123, stk. 3, 2. pkt. at så-

fremt kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt, kan det kræves, 

at ansøgningen vedlægges en oversættelse af det kørekort, der øn-

skes ombyttet. Oversættelsen skal være udført af en translatør eller 

en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet.  

Ovenstående bestemmelser tilrettes derfor herefter. 

Det bliver muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort at få side-

stillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort 
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Det gøres muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sæd-

vanlig bopæl i Danmark, at få sidestillet deres grønlandske kørekort 

med et dansk kørekort. Indehaveren af det grønlandske kørekort skal 

kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen god-

kendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters 

varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, lan-

devejs- og motorvejskørsel.  

Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive side-

stillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre 

samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i 

den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er 

længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2 

Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med 

sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kø-

rekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve. 

Bekendtgørelsens § 119 tilføjes derfor et stk. 3. 

Kravet i bilag 5 om, at et øvelseskøretøj under den praktiske prøve 

ikke må være forsynet med reklamer og lignende, der kendetegner 

køretøjet som et øvelseskøretøj, bortfalder. 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at det ikke vil have nogen nega-

tiv effekt at fjerne kravet i bilag 5 om, at et øvelseskøretøj under den 

praktiske prøve ikke må være forsynet med reklamer og lignende, der 

kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj i forhold til, at eleven 

skal gennemføre den praktiske prøve i et realistisk miljø.   

Derudover er der foretaget konsekvensrettelser i bilaget. 

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. juli 2019. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

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

1. maj 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. 
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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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