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Spørgsmål nr. 10 vedrørende forslag til lov om ændring af færdselslo-

ven (L 128):

”Er der nogen hindring i EU-retten for, at Danmark kan beslut-
te, at det danske kørekort udstedes med en varighed, f.eks. til 
indehaver flyder 85 år, ud fra en forudsætning om, at man ind-
kalder en lægeattest fra indehaveren som nu, og i fald ved-
kommende ikke lader høre fra sig, så inddrager man førerretten 
administrativt, hvilket man allerede kan gøre nu på andre om-
råder?”

Svar:

Af artikel 7, stk. 2, litra a, i 3. kørekortsdirektiv fremgår, at de kørekort, 

som medlemsstaterne udsteder til kategori AM, A1, A2, A, B, B1 og BE,

har en administrativ gyldighedsperiode på 10 år. En medlemsstat kan dog

vælge at udstede disse kørekort med en administrativ gyldighedsperiode på 

op til 15 år, hvilken mulighed Danmark har udnyttet.

Af præambel nr. 9 til 3. kørekortdirektiv fremgår bl.a., at medlemsstaterne 

bør kunne stille krav om lægeundersøgelser for at sikre, at mindstekravene 

med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motorkøretøjer er op-

fyldt. Det fremgår videre, at af hensyn til gennemskueligheden bør sådan-

ne lægeundersøgelser tidsmæssigt falde sammen med kørekortfornyelsen, 

og deres hyppighed bør således være bestemt af kørekortets gyldighedspe-

riode.

På den baggrund er det Justitsministeriets umiddelbare opfattelse, at reg-

lerne i 3. kørekortsdirektiv ikke er forenelige med en ordning som den fo-

reslåede, om end en endelig afklaring af spørgsmålet i givet fald vil skulle 

ske under inddragelse af Kommissionen. 

Det er Justitsministeriets opfattelse, at de gældende danske regler er hen-

sigtsmæssige, idet reglerne er gennemskuelige, velfungerende og ikke 

lægger unødigt beslag på politiets ressourcer. 

Det bemærkes, at lovforslaget ikke vedrører ændring af reglerne om køre-

korts gyldighedsperiode. Justitsministeriet har i øvrigt ikke aktuelle over-

vejelser om ændringer på området.


