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Sorsigvej 35 

6760  Ribe 

 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

Til høringsparterne 

Sagsnr.: TS2100101-00118  

Dato: 23-11-2020 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om kørekort 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om kørekort i høring.  

Høringsfristen er den 9. december 2020. 

På baggrund af at Storbritannien pr. 1. januar 2021 udtræder af EU er der behov 

for at tilpasse bekendtgørelse om kørekort i forhold til ombytning af kørekort ud-

stedt i et tidligere EU-land, herunder Storbritannien. 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

Erklæring på tro og love 

Udkastet indeholder en præcisering af § 126, stk. 3 om ombytning af kørekort fra 

tidligere EU-lande (Storbritannien pr. 1/1-21). 

For at imødegå at der udstedes kørekort til personer, hvis førerret er begrænset, 

frakendt eller inddraget i et andet land, indsættes der krav om, at indehavere af 

kørekort udstedt i et tidligere EU-land i forbindelse med ombytning, på tro og 

skal erklære, at deres førerret ikke er begrænset, frakendt eller inddraget i et an-

det land.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det vurderes, at bekendtgørelsesudkastet ikke har økonomiske og administrative 

konsekvenser for erhvervsliv og borgere  

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrel-

sens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lobv@fstyr.dk senest den 9. decem-

ber 2020 med angivelse af j.nr. TS2100101-00118. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Lotte Vester på mail 

lobv@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne.  
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Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen ef-

ter 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 om-

handler 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 

Lotte Bank Vester 

Fuldmægtig 
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