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Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver 

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt 
gebyrfrie prøver. 

I tilfælde af at Færdselsstyrelsen aflyser teori- eller praktisk prøve, fx på grund af sygdom hos en 
prøvesagkyndig, sørger styrelsen for, at der gives en gebyrfri prøve.  

I øvrige tilfælde skal gebyrfrie prøver håndteres af kommunerne.  

Såfremt en elev eller kørelærer bliver forhindret i at møde op til en planlagt prøve, skal I som 
kørelærere snarest muligt aflyse prøven på koreprovebooking.dk.  

Af § 5 i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fremgår det, at hvis 
en ansøger udebliver fra en berammet prøve, uden at melde afbud senest kl. 12.00 fem hverdage 
før prøven, skal der ske fornyet betaling, før der kan berammes en ny prøve.  

Hvis udeblivelsen skyldes dokumenteret sygdom hos ansøgeren selv eller hos kørelæreren, skal 
der ikke ske fornyet betaling, før kommunalbestyrelsen kan beramme en ny prøve.  

Skyldes fraværet sygdom, skal dokumentation herfor indleveres til kommunernes Borgerservice, 
der herefter kan beramme en gebyrfri prøve.  

Særligt vedrørende covid-19 

Der er ikke i reglerne taget højde for covid-19. Derfor skal covid-19 som udgangspunkt håndteres 
som enhver anden sygdom. Det betyder, at der alene kan frigives gebyrfrie prøver til ansøgere, 
der er smittet med covid-19. Dokumentationen for sygdom kan fx være en positiv PCR-test eller 
kviktest. For at kunne anvendes som dokumentation skal testen være foretaget på offentlige og 
private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser eller offentlige og private skoler og 
uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut. Dette 
betyder, at en selvtest ikke kan anvendes som dokumentation for sygdom. Som nær kontakt 
følges de almindelige regler for afbud, som beskrevet ovenfor. 

Færdselsstyrelsen skal generelt opfordre til, at køreprøver, der ikke ønskes anvendt, aflyses i 
køreprøvebooking hurtigst muligt, så prøven kan frigives til anden side.  
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