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Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om 

godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og 

bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-

kursus) 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om 

godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse 

om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) i høring.  

Høringsfristen er den 13. august 2021. 

Som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 

2020 bliver en række færdselsopgaver overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen og 

Vejdirektoratet. Opgaverne, der ligger under Justitsministeriets ressort i dag, vil blive overdraget 

til Transportministeriets ressort pr. 1. oktober 2021. Ressortoverdragelsen omfatter bl.a. afvikling 

af praktiske og teoretiske prøver samt udstedelse og administration af kørekort. Opgaver med et 

retshåndhævende aspekt skal dog fortsat varetages af politiet. Som følge af ressortoverdragelsen 

er der behov for at opdatere fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet. 

Bekendtgørelsesudkastene erstatter tidligere hovedbekendtgørelser med senere ændringer. 

 

Uddybning af bekendtgørelsernes indhold 

1. Konsekvensændringer som følge af ressortoverdragelsen 

Ressortoverdragelsen pr. 1. oktober 2021 indebærer, at der derfor behov for en række 

konsekvensændringer i bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af 

kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om 

undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Det præciseres derfor, hvilke 

opgaver Færdselsstyrelsen og politiet varetager pr. 1. oktober 2021. 

 

2. Ændring af klageordning 

Som konsekvens af ressortoverdragelsen kan Færdselsstyrelsen ikke længere varetage opgaven 

som klageinstans inden for blandt andet afviklingen af teori- og køreprøver, kørelærerprøver samt 
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udstedelse og administration af kørekort. Med udkast til bekendtgørelse om kørekort, 

bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere og bekendtgørelse om deltagelse i en 

alkolåsordning ændres klageordningen derfor pr. 1. oktober 2021 således, at klager på kørekort- 

og kørelærerområdet fremover skal behandles af Trafikstyrelsen frem for Færdselsstyrelsen. 

 

3. Ændring af helbredskrav for prøvesagkyndige 

Det følger af bilag 10 i den gældende bekendtgørelse om kørekort, at en prøvesagkyndig skal 

godkendes til kategori B og opfylde en række nærmere opregnede krav, før den prøvesagkyndige 

må afholde køreprøver. Den prøvesagkyndige skal bl.a. opfylde mindstekravene med hensyn til 

fysisk og psykisk egnethed til at føre køretøj, hvortil kræves kørekort, for så vidt angår gruppe 2-

førere. Kravet er historisk betinget og har en tæt sammenhæng med det forhenværende kørekort 

til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B (EP-B), der blev afskaffet den 1. januar 2018 i 

forbindelse med indførelse af den nye taxilov. Derudover er den prøvesagkyndige ikke, som f.eks. 

kørelæreren, ansvarlig for kørslen, hvorfor opfyldelse af helbredskravene ikke har en direkte 

betydning for færdselssikkerheden. Med udkast til bekendtgørelse om kørekort ophæves dette 

krav derfor, og der vil således ikke fremover være skærpede helbredskrav ud over de krav, der 

følger af at være indehaver af et kørekort til kategori B.  

 

4. Ændring af tilmeldingsfristen for kørelærernes afsluttende prøve  

Med udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere ændres tilmeldingsfristen i § 7 for 

kørelærernes afsluttende prøve, således at der fremover er bedre tid til planlægningen af de 

afsluttende prøver. Tilmeldingsfristen vil dermed fra 2022 blive henholdsvis den 15. marts og 15. 

september. Ændringen af fristerne vil ikke få indvirkning på de prøver, der skal afholdes i 

november og december 2021. 

 

5. Sammensætningen af prøvekommissionen 

Det fremgår af § 10, stk. 2, i den gældende bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, at 

prøvekommissionen har 2 medlemmer, herunder henholdsvis en politiembedsmand med et 

indgående kendskab til reglerne på færdselsområdet og en teknisk sagkyndig med et indgående 

kendskab til køretøjers indretning og udstyr samt manøvreegenskaber, f.eks. en ingeniør eller 

lignende. Med overførslen af blandt andet kørekortadministrationen, der indtil 1. oktober 2021 er 

placeret i Politiets Administrative Center, overtager Færdselsstyrelsen også det fulde ansvar for 

prøvekommissionen for afholdelse af kørelærerprøver. Dette nødvendiggør en tilpasning af 

sammensætningen af prøvekommissionen. Med udkast til bekendtgørelse om godkendelse af 

kørelærere vil prøvekommissionen pr. 1. oktober 2021 bestå af en sagkyndig med et indgående 

kendskab til reglerne på færdselsområdet og en sagkyndig med et indgående kendskab til 

køretøjers indretning og udstyr samt manøvreegenskaber. Det betyder navnlig, at der ikke 

længere er krav om, at prøvekommissionen består af en politiembedsmand. 

 

6. Undervisere til visse lektioner i forbindelse med ANT-kursus 
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Den gældende bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-

kursus) indeholder regler om politiets aktive prøvesagkyndige. Det fremgår således af 

bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 0.5.4, at der til varetagelsen af afsnit 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 og 1.2.7, 

i 1. lektion kan anvendes og til nogle af delmålene i 4. lektion skal anvendes en aktiv godkendt 

kørelærer og/eller en af politiets aktive prøvesagkyndige. Regionerne har på nuværende 

tidspunkt navnlig kontrakter med politiets aktive prøvesagkyndige og særligt polititjenestemænd 

til undervisning på ANT-kurserne. Det betyder i praksis, at regionerne pr. 1. oktober 2021, ikke vil 

kunne gøre brug af de sagkyndige, som de aktuelt har kontrakter med. Der er derfor behov for at 

foretage en konsekvensændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for deltagelse i alkohol, 

narko og trafik (ANT-kursus) pr. 1. oktober 2021 således, at undervisningen kan varetages af en 

person, der er eller har været prøvesagkyndig. I forbindelse med ansættelsen sikrer regionerne, 

at underviserne har de nødvendige faglige kvalifikationer, og sørger for løbende opdatering af 

undervisningsmateriale m.m. 

 

7. Øvrige ændringer 

Bekendtgørelsesudkastene indeholder desuden en række redaktionelle ændringer og 

opdateringer, herunder bl.a. en opdatering af bekendtgørelsernes indledninger samt en 

opdatering af fodnoten til bekendtgørelse om kørekort. Derudover ophæves 

betalingsbestemmelserne i udkast til bekendtgørelse om kørekort samt udkast til bekendtgørelse 

om godkendelse af kørelærere, da betaling for køreprøver og kørekort omlægges til gebyr i en 

særskilt bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet pr. 1. oktober 2021. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelserne ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervsliv og borgere. Den ændrede klageadgang vil medføre, at klagesager på kørekort- og 

kørelærerområdet, som er behandlet af Færdselsstyrelsen som første instans, skal behandles af 

Trafikstyrelsen pr 1. oktober 2021. Den ændrede klageadgang vil således ikke få nogen 

konsekvenser for erhvervslivet eller borgerne, idet klager på området fremadrettet blot vil skulle 

sendes til Trafikstyrelsen frem for Færdselsstyrelsen. 

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. oktober 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til cjba@fstyr.dk og lobv@fstyr.dk, senest den 13. august 

2021 med angivelse af j.nr. TS2100101-00126. 

Eventuelle spørgsmål til udkastene kan rettes til Camilla Jøker Bach på mail cjba@fstyr.dk eller 

til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. Ved 

afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn 

offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk under 

Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte 

regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Jøker Bach 

 

 

 

http://www.fstyr.dk/

