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Til høringsparterne  

     

Sagsnr.:TS2100101-00108  

Dato: 10-08-2020 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om kørekort (kørekortbekendtgørelsen) 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af kørekortbekendtgørelsen i høring.  

Der er høringsfrist den 7. september 2020. 

Udkastet til bekendtgørelsen er en følge af EU-Kommissionens direktiv 

2020/612, hvorved der foretages ændringer i Europa-Parlamentet og 

Rådets direktiv 2006/126/EF.  

Endvidere ændres bekendtgørelsen, så det bliver muligt, som supple-

ment til det fysiske kørekort, at gøre brug af et digitalt kørekort under 

kørsel i Danmark. Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at etablere en 

kørekort-app.  

Uddybning af ændringerne 

Den nye ændringsbekendtgørelse til kørekortbekendtgørelsen vil inde-

holde nedenstående ændringer: 

Påtegning af kode 78 

Som reglerne er nu, får man påført kode 78 på sit kørekort, hvis man 

gennemfører en praktisk køreprøve i et køretøj med automatgear, 

undtaget i de tilfælde, hvor kørekort erhverves til kategori C, /E, D el-

ler D/E i et kørekort med automatgear, og ansøgeren allerede har kø-

rekort til et køretøj med manuelt gear i en af følgende kategorier: B, 

B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E. 
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Ændringen betyder, at hvis man tidligere har bestået en praktisk kø-

reprøve i et køretøj med manuel gearkasse, vil man ikke få kode 78 

på kørekortet, hvis man senere vælger at gennemføre en praktisk kø-

reprøve i en anden kørekortkategori med automatgear.  

Slagvolumen for kategori A2-køretøjer 

Hvis en kategori A2-motorcykel drives af en forbrændingsmotor, skal 

motorens slagvolumen med de nye regler være på mindst 250 m3 ved 

en praktisk prøve.  

Ifølge nuværende regler skal slagvolumen være på mindst 400 m3 ved 

en praktisk prøve.  

Digitalt kørekort 

Med de ændrede regler indføres muligheden for at gøre brug af et di-

gitalt kørekort, som er en app til smartphones. Appen er alene at be-

tragte som et supplement til det fysiske kørekort.  

Oplysningerne til kørekort-appen stammer fra kørekortregistret, og 

det er derfor en forudsætning, at man er i besiddelse af et gyldigt kø-

rekort for at kunne anvende det digitale kørekort.  

Kørekort-appen gælder alene til dokumentation for indehaverens kø-

rekort under kørsel i Danmark.  

Kørekort-appen, der ejes og administreres af Digitaliseringsstyrelsen, 

er gratis at downloade.  

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Færdselsstyrelsen vurderer, at ændringerne ikke medfører nævne-

værdige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet og borgere. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at principperne om agil er-

hvervsrettet regulering ikke er relevante.  

Øvrige oplysninger 

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

2020. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

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

den 7. september 2020, mærket j.nr. TS2100101-00108. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Lotte Vester på mail 

info@fstyr.dk.  

Der vedlægges en liste over høringsparterne.  
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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.  

 

 

Venlig hilsen 

Færdselsstyrelsen 
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