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Notat  

Sagsnr.: TS2100101-00108 

Dato: 06-11-2020 

 

 

Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

kørekort (kørekortbekendtgørelsen)  

1. Indledning 

Færdselsstyrelsen har den 10. august 2020 sendt udkast til bekendt-

gørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring hos de i bilag 

1 nævnte høringsparter. Udkast til bekendtgørelserne har også været 

offentliggjort på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk). 

Høringsfristen udløb den 7. september 2020. 

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger: 

Advokatrådet, FDM, Midtsjællands Kørelærerforening, Politiforbundet 

og Rigsadvokaten.   

Færdselsstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Er-

hverv og De Danske Bilimportører.  

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i de mod-

tagne høringssvar opdelt efter relevante emner. Styrelsens kommen-

tarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 
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2. Generelle bemærkninger 

De Danske Bilimportører har ingen særlige bemærkninger til de fore-

slåede ændringer. I lyset af den generelle teknologiske udvikling in-

den for biler, finder De Danske Bilimportører det naturligt, at praktisk 

prøve i de nævnte kørekortkategorier kan aflægges i et køretøj med 

automatgear med anførelse af kode 78 i kørekortet, med mindre der 

tidligere er aflagt kørekort i et køretøj med manuelt gear. 

De Danske Bilimportører bakker ligeledes op om initiativet til indfø-

relse af et digitalt kørekort som supplement til det fysiske kørekort.  

3. Digitalt kørekort 

Dansk Erhverv takker for modtagelsen af høringen og stiller spørgs-

mål til, hvorvidt det digitale kørekort også gælder for erhvervskøre-

kort. 

Kommentar: 

Færdselsstyrelsen kan hertil oplyse, at det digitale kørekort er baseret 

på oplysningerne i kørekortregistret. Det betyder, at erhvervskørekort 

til bus vil fremgå af det digitale kørekort som kode 425 eller 426. 

Det vil ikke fremgå af det digitale kørekort, at indehaveren eksempel-

vis er i besiddelse af chaufførkort, varebilschaufføruddannelsesbevis 

eller chaufføruddannelsesbevis. Disse er fysiske beviser udstedt af 

Færdselsstyrelsen. 

4. Øvrige ændringer 

Efter udstedelse af bekendtgørelsen den 30. september 2020 er Færd-

selsstyrelsen blevet opmærksom på, at der er fejl i bekendtgørelsens 

bilag 5.  

Fejlen betyder, at den ændring af kørekortbekendtgørelsen som 

Færdselsstyrelsen foretog i maj med ikrafttrædelse 1. juli 2020 (be-

kendtgørelse nr. 768 af 29. maj 2020) om muligheden for at anvende 

sættevogn i forbindelse med øvelseskørsel og praktisk prøve til kate-

gori C/E, er blevet udeladt i den seneste ændring af 30. september 

2020. 

Da det ikke har været hensigten, at disse regler skulle udgå af be-

kendtgørelsen, ændres bilaget derfor. 


