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Adresse (sædvanlig bopæl)

Kørekortets nummer Personnummer

Ansøgers erklæring og underskrift

Andre kørekort (end de ovenfor anførte kørekortnumre)

Udfyldes af kommunen

Oplysningerne registreres i Det Centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er ud-
stedt kørekort af danske myndigheder, og i Politiets register for Pas- og Kørekortproduktion, der indeholder oplysninger, 
der er nødvendige for politiets pas- og kørekortproduktion, produktionskontrol og lagerstyring. Rigspolitichefen er data-
ansvarlig for registrene. 

Opmærksomheden henledes på, at kommunen og Færdselsstyrelsen indhenter de nødvendige oplysninger om dine 
kørekortforhold, herunder eventuelt oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU-, EØS- og tredjelande, eventu-
elt ved kontakt til ambassader til brug for behandlingen af min ansøgning om kørekort.

Opmærksomheden henledes på, at det endeligt fornyede kørekort kun kan udleveres af kommunen til dig, såfremt du 
samtidig afleverer det foreløbigt fornyede kørekort.

Dato og underskrift

Samtlige fornavne

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urig-
tig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Uddrag af straffeloven

Kørekortets nummer

Postnummer By
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I forbindelse med fornyelse af mit kørekort, ansøger jeg hermed om en foreløbig fornyelse af kørekortet.
Det foreløbige kørekort skal bruges i forbindelse med kørsel i udlandet (andre lande end Finland, Island, Norge og  
Sverige).

Erklæring om andre kørekort. Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163, at jeg 
ikke er i besiddelse af andre kørekort (end det ovenfor anførte kørekortnummer) udstedt i en stat, der er medlem af 
Den Europæiske Union eller Island, Norge eller Liechtenstein, eller i øvrigt er underlagt restriktioner eller frakendt 
retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i de nævnte lande.

Udarbejdet af KL
Godkendt af Færdselsstyrelsen

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Færdselsstyrelsen om nødvendigt indhenter udskrift af Kriminalregiste-
ret (straffeattest) som led i Færdselsstyrelsens behandling af min kørekortsag. 

Dato og underskrift
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Udfyldes af kommunen – opdateringsgrundlag

Kørekort udstedt den Gyldigt til den

Påtegningskoder

Konstateret syn Korrigeret syn Konstateret samsyn

Klargjort af Dato DatoOpdateret af

Der skal altid forevises gyldig identifikation fx pas

Kategori

med gyldighed i 3 månederForeløbigt dansk kørekort kan udstedes til

AM CA2 A B C1

Stor knallert Motorcykel Alm. bil Lastbil

A1

D1 D

Bus

B/E C1/E

Stort påhængskøretøj

C/E D1/E D/E T/M

Traktor/Motorredskab

Udarbejdet af KL
Godkendt af Færdselsstyrelsen
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