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Tidligere kørekort udstedt den

Kørekortets nummer

Forseelsestidspunkt

Politikreds

• Et vellignende fotografi
• En lægeattest
• Dokumentation for identitet
• Opholdstilladelse eller opholdsbevis

• Et kursusbevis for gennemført kursus i færdselsrelate-
ret førstehjælp

• ANT-kursusbevis for gennemført ANT-kursus
• Dokumentation for særlig køreundervisning
• Samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i alkolåsord-

ningen

AM A1

T/M

• Denne ansøgning samt eventuelt allerede erhvervet kørekort skal medbringes ved såvel berammelse som aflæg-
gelse af teoriprøve og praktisk prøve.

• Såfremt køreundervisning er en forudsætning for at aflægge køreprøve, skal kørelærerens eksemplar af lektionspla-
nen medbringes ved såvel teoriprøve som praktisk prøve.

• Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen).

Udfyldes af ansøgeren - udfyldes tydeligt, evt. med blokbogstaver

Personnummer

Telefonnummer i dagtimerne

Fødeland (hvis ikke født i Danmark)

Efternavn 

Samtlige fornavne

Gade/vej (sædvanlig bopæl)
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Ansøgningen vedrørende kørekort til

A2 A B C1 C

D1 D B/E C1/E

EP-D1 EP-D

B+

C/E D1/E D/E

Stor knallert Motorcykel Alm. bil og påhængskøretøj Lastbil

Bus Stort påhængskøretøj

Traktor/Motorberedskab

Kontrollerende køreprøve §

Erhvervsmæssig personbefordring Ombytning af udenlandsk kørekort

Før 1. marts 2002
1. marts 2002 eller derefter

Kategori Kørekortets nummer

Oplysningerne registreres i Kørekortregistret, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af danske myn-

digheder, og i politiets register for pas- og kørekortproduktion, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for politiets pas- og køre-

kortproduktion, produktionskontrol og lagerstyring. Rigspolitiet er dataansvarlig for registrene.

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at der under behandlingen af denne ansøgning af kommunen og politiet indhentes de nødven-

dige oplysninger om mine kørekortforhold, herunder eventuelt oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU-, EØS- og tredje-

lande, eventuelt ved kontakt til ambassader til brug for behandlingen af min ansøgning om kørekort, og at politiet tillige indhenter nød-

vendige oplysninger om eventuelle straffesager.

Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163*, at jeg ikke er i besiddelse af et kørekort til ansøgte kate-

gori udstedt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union eller Island, Norge eller Liechtenstein, eller i øvrigt er underlagt restrik-

tioner eller frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i de nævnte lande.

*Straffelovens § 163: Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver 

urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Dato Underskrift - Ansøger

ByPostnr.SideSalNr.

Ved indlevering kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside):

A

A

Ansøgningen afleveres til kommunen.

A K Sudfyldes af ansøger udfyldes af kommunen
udfyldes af prøvesagkyndig/
tilsynsførendeL udfyldes af kørelærer



AM A1 A2 A B C1 CB+

D1 B/E C1/E C/E D/ED1/E T/MD
Kørekort udstedt den Gyldigt til den

/
Konstateret
syn

Korrigeret 
syn Samsyn/

Udfyldes af kommunen

Eventuel kode ved bestået 
praktisk prøve

Klargjort af Dato DatoOpdateret af

Opdateringsgrundlag

Ansøgningen om kørekort vedrører
Personnummer

Udfyldes af kørelæreren (der har undervist ansøgeren)

Undertegnede kørelærer, der har undervist ansøgeren, bekræfter under strafansvar efter straffelovens § 163, at 
ansøgeren er undervist i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kørekort med bilag.
Anvendt lukket øvelsesplads • Stedets navn Dato for undervisningen

Dato

Anvendt køreteknisk anlæg • Stedets navn Dato for undervisningen

UnderskriftDato

Underskrift

Navn, adresse og telefonnummer Dato og underskrift

Undervisning i teori foretaget af

Undervisning i kørsel foretaget af
Navn, adresse og telefonnummer Dato og underskrift
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Påtegnings-
koder

*Straffelovens § 163: Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver 

urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.



Ansøgningen om kørekort vedrører
Personnummer

Udfyldes af kommunen
Eventuelle bemærkninger

Kursusbevis for
færdselsrelateret førstehjælp ANT-kursusbevis vedlagt

Samtykkeerklæring vedrørende
deltagelse i alkolåsordningen

Dato og underskrift

Kommunens navn, adresse og evt. stempel

Kontaktperson – telefonnummer

Kontaktperson – navn 

Udfyldes af den tilsynsførende/prøvesagkyndige efter prøvens afholdelse

Teoriprøve bestået den
Dato og underskriftDen tilsynsførende/prøvesagkyndige (evt. stempel)

Dato 

Praktisk prøve bestået den

Dato 

Dato og underskriftDen prøvesagkyndige (evt. stempel)

FOTO
(ved 1. gangs 

udstedelse

– påtegnet af lægen)

Aflysning af berammede prøver skal ske ved indlevering af denne
ansøgningsblanket til kommunen senest kl. 12.00 fem hverdage før.
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Samtykkeerklæring ved kørekortansøger under 18 år 
forevist i udfyldt stand

Eventuelle bemærkninger



Ansøgningen om kørekort vedrører
Personnummer

Erklæring om køreundervisning
Undertegnede kørelærer(e) og ansøger (køreelev) erklærer herved i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen, at 
der i køreundervisningen mindst har været anvendt

• det i kørekortbekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i teorilokale (teoretiske emner)
• det i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel)
• de i bekendtgørelsen omtalte undervisningsdage
• de i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner på lukket øvelsesplads og
• de i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner på køreteknisk anlæg, der er fastsat for den omhandlende kategori.

Det erklæres endvidere, at der har været udfærdiget og anvendt en lektionsplan i overensstemmelse med kørekortbe-
kendtgørelsen.

Kørelærerens navn og adresse (teorilokale)

Kørelærerens navn og adresse (praktisk køreundervisning)

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Dato og underskrift - Ansøger

Erklæring om særlig køreundervisning
Undertegnede kørelærer(e) og ansøger (køreelev) erklærer herved i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen, at 
der i køreundervisningen mindst har været anvendt

• det i kørekortbekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i teorilokale (teoretiske emner)
• det i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel)
• de i bekendtgørelsen omtalte undervisningsdage

Det erklæres endvidere, at der har været udfærdiget og anvendt en lektionsplan i overensstemmelse med kørekortbe-
kendtgørelsen.

Kørelærerens navn og adresse (teorilokale)

Kørelærerens navn og adresse (praktisk køreundervisning)

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Dato og underskrift - Ansøger
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Ansøgningen om kørekort vedrører
Personnummer

Udfyldes af den tilsynsførende/prøvesagkyndige efter prøvens afholdelse

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 1. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 2. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 3. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 4. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 5. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 6. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 7. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 8. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger 9. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger10. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger11. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger12. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger13. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger14. prøve
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Ansøgningen om kørekort vedrører
Personnummer

Udfyldes af den tilsynsførende/prøvesagkyndige efter prøvens afholdelse (forts.)

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger15. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger16. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger17. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger18. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger19. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger20. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger21. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger22. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger23. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger24. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger25. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger26. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger27. prøve

Teoriprøve

Praktisk prøve

Dato

Klokkeslet

Bestået

Ikke bestået

Stempel og underskrift Evt. bemærkninger28. prøve
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Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at 
følgende vedlægges:

Fotografi
Fotografi skal altid vedlægges ansøgningen, medmindre 
der er tale om ansøgning om aflæggelse af kontrollerende 
køreprøve efter betinget frakendelse af førerretten.

Fotografiet skal opfylde følgende krav:
• være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og 

uden huller, stempler eller andre beskadigelser,
• være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 

mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden,
• være taget lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden 

hovedbeklædning og det øverste af skuldrene, (det kan 
dog tillades, at du bærer hovedbeklædning, såfremt du 
af religiøse grunde fremsætter begæring herom),

• ansigtet skal være jævnt belyst,
• begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være 

rettet mod kameraet,
• munden skal være lukket,
• briller må ikke være tonede og skal være uden reflek-

ser, og
• baggrunden skal være lys og uden skygger og andre 

motiver.

Lægeattest
Lægeattest skal vedlægges i forbindelse med:
• Udstedelse af det første kørekort.
• Udvidelse af kørekortet til at gælde yderligere katego-

rier, traktor/motorredskab eller erhvervsmæssig per-
sonbefordring.

• Generhvervelse af førerretten, når denne har været 
inddraget af lægelige grunde.

• Ombytning af udenlandske kørekort (dvs, kørekort, der 
ikke er erhvervet i en stat, der er medlem af EU, på 
Færøerne, i Grønland, Island, Liechtenstein og Norge).

• I visse tilfælde ved fornyelser af kørekort.

Lægeattest skal dog vedlægges i alle tilfælde, hvor der sø-
ges om fornyelse af kørekort til gruppe 2.

Lægeattesten skal være udfyldt af egen læge og må ikke 
være mere end 3 måneder gammel, når du indleverer an-
søgningen. Hvis en anden læge udsteder lægeattesten, 
skal du angive en fyldestgørende grund hertil. Begrundel-
sen skal anføres på lægeattesten side 1.

Hvis din lægeattest indeholder oplysninger udover oplys-
ninger om din synsstyrke, vil din ansøgning blive sendt til 
politiet, der herefter vil foretage den videre sagsbehand-
ling, herunder evt, forelægge sagen for Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed.

Din sag vil også blive sendt til politiet, hvis kommunen vur-
derer, at du ikke opfylder betingelserne for synsevne. Det 
samme gælder, hvis der er oplysninger om din høreevne, 
og der er søgt om kørekort til gruppe 2.

Dokumentation for identitet
Hvornår:
Du skal godtgøre din identitet ved indlevering af ansøgning 
om kørekort. Hvis du skal aflægge en køreprøve eller en 

kontrollerende køreprøve for at få udstedt kørekort, skal du 
dog først godtgøre din identitet i forbindelse med aflæg-
gelse af teoriprøven og den praktiske prøve.

Hvordan:
Du skal godtgøre din identitet ved forevisning af:
• Tidligere udstedt kørekort af kreditkortmodellen eller 

gyldigt pas.
• Hvis du ikke har noget pas eller kørekort af kreditkort-

modellen, skal du forevise original dåbs-, navne- eller 
fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legiti-
mation samt billedlegitimation. Hvis dit personnummer 
ikke fremgår tydeligt af de foreviste dokumenter, skal 
der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en 
offentlig myndighed, hvoraf dit personnummer tydeligt 
fremgår.

Opmærksomheden henledes på, at du altid kan blive an-
modet om at fremvise yderligere dokumentation for din 
identitet, at besvare kontrolspørgsmål eller at møde sam-
men med en anden person, som skriftligt kan bevidne din 
identitet.

Opholdstilladelse eller opholdsbevis
Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du 
vedlægge gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, 
medmindre du lovligt kan opholde dig her i landet uden til-
ladelse.

Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp
Første gang du ansøger om kørekort, skal ansøgnin-
gen vedlægges et kursusbevis for færdselsrelateret første-
hjælp.

Kursusbevis for ANT-kursus
Såfremt du er frakendt førerretten eller er pålagt kørselsfor-
bud som følge af
• Spirituskørsel og forseelsen er begået 1. marts 2002 

eller derefter, eller
• Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende 

stoffer, sygdom m.v.
skal ansøgningen vedlægges kursusbevis for gennemført 
kursus i alkohol, narko og trafik (ANT kursus).

Dokumentation for særlig køreundervisning
Hvis du indenfor de første 3 år efter, at du har erhvervet 
kørekort første gang, er frakendt førerretten ubetinget eller 
er pålagt et kørselsforbud som følge af andet end spiritus-
kørsel, skal du gennemføre særlig køreundervisning, inden 
du kan generhverve eller få gengivet din førerret. Ved af-
læggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal du medbrin-
ge din kørelærers eksemplar af lektionsplanen som doku-
mentation for, at du har gennemført den særlige køre- 
undervisning.

Alkolås-kørekort
Hvis du ønsker at ansøge om et alkolåskørekort, skal du 
vedlægge en underskrevet samtykkeerklæring vedrørende 
deltagelse i alkolåsordningen.
Du kan læse mere om alkolåsordningen og ANT-kurser på:
www.fstyr.dk/DA/Korekort/Alkolaas

Vejledning til ansøgning om kørekort
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