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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 10 vedrørende forslag til lov 

om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekort-

direktiv – ændring af gyldighedstiden for kørekort), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. oktober 2010. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karsten Nonbo (V).
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Spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje 

kørekortdirektiv – ændring af gyldighedstiden for kørekort) (L 5):

”Vil ministeren oplyse, fra hvilke oprindelseslande der ikke 
kræves køreprøver ved ombytning af udenlandske kørekort, 
altså hvor kørekort kan ombyttes direkte?”

Svar:

Indehavere af et færøsk kørekort eller et kørekort udstedt i et EU- eller 

EØS-land kan få ombyttet kørekortet til et tilsvarende dansk kørekort 

uden at skulle op til en kontrollerende køreprøve, jf. kørekortbekendtgø-

relsens §§ 97, stk. 1, og 98, stk. 1. 

For indehavere af et grønlandsk kørekort eller et kørekort udstedt i et 

land uden for EU/EØS er det derimod som udgangspunkt et krav, at den 

pågældende består en kontrollerende køreprøve, hvis kørekortet ønskes 

ombyttet til et tilsvarende dansk kørekort, jf. kørekortbekendtgørelsens 

§§ 97, stk. 2 og 98, stk. 2.

Justitsministeren kan dog efter indstilling fra Rigspolitichefen bestemme, 

at kravet om kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning til 

dansk kørekort ikke finder anvendelse, hvis kravene til erhvervelse af 

kørekort i et land eller en delstat ikke er klart lempeligere end i Danmark, 

og såfremt det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i 

øvrigt berettiger dertil, jf. kørekortbekendtgørelsens § 99, stk. 1. 

I overensstemmelse hermed har Justitsministeriet bestemt, at udenland-

ske kørekort udstedt i Australian Capital Territory, Brasilien, Japan, ki-

nesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, 

Schweiz og Ukraine kan ombyttes til danske kørekort, uden at den på-

gældende består en kontrollerende køreprøve, jf. bekendtgørelse nr. 258 

af 18. marts 2010 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk køre-

kort uden kontrollerende køreprøve.


