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Spørgsmål nr. 1080 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor det er muligt at køre 

på et midlertidigt kørekort i Skandinavien, men ikke i resten af 

EU og vil ministeren tage op på EU-plan at få det tilvejebragt? 

Ministeren bedes endvidere tage kontakt til Tyskland med 

henblik på at få en aftale i stand, så folk med midlertidige kø-

rekort i grænseområdet kan køre i Tyskland.” 

 

Svar: 

 

1. EU-medlemsstaternes forpligtelse til gensidig anerkendelse af kørekort 

udstedt i en anden medlemsstat er reguleret i direktiv 2006/126/EF om kø-

rekort (tredje kørekortdirektiv).  

 

Ifølge direktivets artikel 1 skal medlemsstaterne indføre et nationalt køre-

kort baseret på den EF-model, der fremgår af direktivets bilag 1. Direkti-

vets bilag 1 indeholder detaljerede krav til kørekortets indhold og udseen-

de.  

 

Ifølge direktivets artikel 2 skal de kørekort, som medlemsstaterne udste-

der, anerkendes gensidigt. Anerkendelsespligten vedrører alene kørekort 

udstedt i overensstemmelse med direktivets bilag 1 og ikke øvrige natio-

nalt udstedte attester eller midlertidige kørekort. Sådanne attester mv. er 

således ikke at anse for kørekort i tredje kørekortdirektivs forstand.  

 

2. De danske regler om udstedelse og fornyelse af kørekort fremgår af be-

kendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort med senere ændringer 

(kørekortbekendtgørelsen). For så vidt angår reglerne og sagsgangen i for-

bindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort henvises til den samtidi-

ge besvarelse af spørgsmål nr. 1079 (Alm. del) fra Folketingets Retsud-

valg.  

 

Kørekortbekendtgørelsen indeholder en række regler om midlertidige kø-

rekort. Det fremgår således af bekendtgørelsens § 78, stk. 2, om udstedelse 

af kørekort, at hvis ansøgeren (i forlængelse køreprøven) har godtgjort sin 

identitet i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsens bestemmelser 

herom, udsteder den prøvesagkyndige efter anmodning et midlertidigt kø-

rekort. Endvidere fremgår det af § 78, stk. 4, at oplyser ansøgeren at skulle 

føre motorkøretøj i udlandet, bortset fra i Finland, Island, Norge og Sveri-

ge, og skønner kommunalbestyrelsen, at det originale kørekort ikke kan 
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udstedes, inden ansøgeren forlader landet, kan midlertidigt erstatningskø-

rekort udstedes.  

 

Det er desuden i kørekortbekendtgørelsens § 86, stk. 1, fastsat, at hvis et 

kørekort er bortkommet eller inddraget i medfør af § 97, stk. 3 (som følge 

af beskadigelse eller slitage), og oplyser indehaveren at skulle føre bil i ud-

landet, bortset fra i Finland, Island, Norge og Sverige, udsteder kommu-

nalbestyrelsen efter anmodning et midlertidigt erstatningskørekort, såfremt 

det skønnes, at duplikatkørekort ikke kan udstedes, inden ansøgeren forla-

der landet.        

 

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 93, stk. 1, at ansøgning om 

fornyelse af kørekort ved udløb af gyldighedstiden for en eller flere kate-

gorier indleveres til kommunen. Det er i kørekortbekendtgørelsens § 95, 

stk. 3, 1. pkt., fastsat, at hvis ansøgning om fornyelse af kørekort er indgi-

vet, og gyldigheden af ansøgernes kørekort er udløbet, eller hvis ansøgeren 

vælger at aflevere sit kørekort i forbindelse med ansøgning om fornyelse, 

kan kommunalbestyrelsen udstede et midlertidigt kørekort. Desuden er det 

i kørekortbekendtgørelsens § 95, stk. 3, 2. pkt., fastsat, at hvis ansøgeren 

ønsker mulighed for at føre motordrevet køretøj uden for Norden, kan 

kommunalbestyrelsen endvidere efter anmodning forny kørekortet forelø-

bigt for en periode på tre måneder.     

 

De øvrige EU-medlemsstater er som nævnt ovenfor under pkt. 1 ikke for-

pligtede til at anerkende et midlertidigt kørekort, som er udstedt efter kø-

rekortbekendtgørelsens § 78, stk. 2, § 86, stk. 1 eller § 95, stk. 3, 1. pkt. 

Derimod vil et midlertidigt fornyet kørekort, jf. § 95, stk. 3, 2. pkt., eller et 

midlertidigt erstatningskørekort, jf. §§ 78, stk. 4, og 86, stk. 1, skulle aner-

kendes i de øvrige EU-medlemsstater.  

 

3. I overenskomst af 12. november 1985 mellem Danmark, Finland, Norge 

og Sverige om gensidig anerkendelse af kørekort og registrering af køretø-

jer er det i artikel 1 bestemt, at et kørekort, der er udstedt i ét land, gælder i 

de øvrige lande i overensstemmelse med sit indhold. Kørekortet gælder 

dog ikke, hvis det er ugyldigt i det land, hvor det er udstedt.  

 

Det er endvidere i artikel 1 bestemt, at reglerne om kørekort i overenskom-

sten med de nødvendige begrænsninger tillige finder anvendelse på mid-

lertidigt kørekort og turistkørekort udstedt i Danmark, ”tillfælligt køre-

kort” udstedt i Finland og ”midlertidig kjøretillatelse” udstedt i Norge.  
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4. Under henvisning til den meget detaljerede regulering af kørekort, her-

under krav til kørekortets udseende og indhold, som følger af tredje køre-

kortdirektiv, og i lyset af muligheden for midlertidig fornyelse af kørekort 

og for udstedelsen af midlertidige erstatningskørekort, finder Justitsmini-

steriet ikke grundlag for at stille forslag om, at midlertidige kørekort mv. 

skal være omfattet af direktivets regler om gensidig anerkendelse.  

 

Af samme grund finder Justitsministeriet heller ikke anledning til at rette 

henvendelse til Tyskland vedrørende en bilateral aftale om gensidig aner-

kendelse af midlertidige kørekort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


