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Senere ændringer til forskriften
LBK nr 38 af 05/01/2017

Lov om ændring af færdselsloven
(Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret bl.a. ved lov nr. 373
af 14. april 2014 og lov nr. 457 af 14. maj 2014 og senest ved § 158 i lov nr. 1520 af 27. december 2014,
foretages følgende ændringer:
1. § 59, stk. 1 og 2, affattes således:
»Kørekort udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst indtil den pågældende er fyldt 75 år.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte en kortere gyldighedstid for kørekort til de motorkøretøjer, der er
nævnt i § 57, stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om gyldighedstiden for kørekort, der udstedes
til personer, der er fyldt 73 år. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at et kørekort, når forholdene
taler derfor, skal gælde i kortere tidsrum end fastsat i stk. 1.«
2. I § 60, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:
»Politiet kan i særlige tilfælde beslutte, at erhvervelse af kørekort efter § 56 kan træde i stedet for af‐
læggelse af en kontrollerende køreprøve.«
3. §§ 60 og 60 a ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 60. Politiet kan inddrage førerretten, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at
få kørekort. Hvis en person nægter at medvirke til de undersøgelser eller prøver, der er nødvendige til en
afgørelse heraf, kan politiet straks inddrage førerretten. Spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende er af‐
hængig af brug af euforiserende stoffer eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig,
kan forlanges indbragt for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
§ 60 a. Har førerretten været frakendt ubetinget, kan retten efter frakendelsestidens udløb kun gene‐
rhverves, hvis en kontrollerende køreprøve bestås.
Stk. 2. Har førerretten været frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54,
stk. 1 eller 2, kan retten kun generhverves, hvis domfældte har gennemført et kursus i alkohol, narko og
trafik (ANT-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve. Ved ubetinget frakendelse af førerretten
som følge af spirituskørsel omfattes ansøgeren endvidere af reglerne om alkolåse, jf. stk. 3 og § 132 a,
stk. 1.
Stk. 3. Generhvervelse i de første 2 år efter frakendelsestidens udløb er endvidere betinget af, at ansøge‐
ren indtil udløbet af de 2 år deltager i en alkolåsordning, hvis førerretten har været frakendt ubetinget som
følge af
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1) spirituskørsel med en promille på over 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på over
1,00 mg pr. liter luft eller
2) gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 el‐
ler en alkoholkoncentration i udåndingsluften på højst 0,60 mg pr. liter luft efter et førstegangstilfæl‐
de med en promille på højst 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på højst 1,00 mg pr.
liter luft.
Stk. 4. Generhvervelse af førerretten i den i stk. 3 nævnte periode (alkolåsperioden) giver alene ret til at
føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af alkolåsordningen.
Stk. 5. Frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for forhold, der ikke omfatter spirituskørsel,
suspenderes alkolåsperioden. Efter frakendelsestidens udløb er generhvervelse i en periode svarende til
den del af alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for frakendelsen, betinget af, at ansøgeren i den
nævnte periode deltager i en alkolåsordning efter stk. 3. Har førerretten været inddraget i medfør af § 130,
stk. 1, udgør den i 2. pkt. nævnte periode den del af alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for ind‐
dragelsen.
Stk. 6. Ved overtrædelse af de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af § 60 e, stk. 2, kan
politiet inddrage førerretten med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af
førerretten efter 1. pkt. kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er
omfattet af stk. 4, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.
Stk. 8. Kontrollerende køreprøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve kan
dog tidligst aflægges 1 måned før frakendelsestidens udløb. I sager omfattet af stk. 3, hvor ansøgeren ikke
deltager i en alkolåsordning, kan den praktiske prøve tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens ud‐
løb.
Stk. 9. Har domfældte bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til tiltalen, skal kontrol‐
lerende prøve ikke aflægges, hvis prøven er bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og
inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af køreprøve fritager
ikke for gennemførelse af ANT-kursus.
Stk. 10. Politiet kan i særlige tilfælde beslutte, at erhvervelse af kørekort efter § 56 kan træde i stedet for
aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.
§ 60 b. Er førerretten blevet frakendt betinget, skal føreren inden for en frist, der fastsættes af politiet,
aflægge en kontrollerende køreprøve. Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel eller
overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, skal føreren forinden have gennemført et kursus i alkohol, narko og
trafik (ANT-kursus). Førerretten inddrages, hvis den kontrollerende køreprøve ikke bestås eller
vedkommende nægter at medvirke til den. Kontrollerende køreprøve skal dog ikke aflægges, hvis dom‐
fældte har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen. Beståelse af en køre‐
prøve fritager ikke for gennemførelse af ANT-kursus.
§ 60 c. Er kørselsforbud pålagt i medfør af § 127 for forhold omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 11,
eller stk. 3, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført fornyet, særlig køreunder‐
visning og har bestået en kontrollerende køreprøve.
Stk. 2. Er kørselsforbud pålagt i medfør af § 127 for forhold omfattet af § 125, stk. 1, nr. 8 eller 9, eller
§ 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gen‐
nemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve.
Stk. 3. For at generhverve førerretten skal fornyet, særlig køreundervisning være gennemført og kon‐
trollerende køreprøve bestået, hvis føreren inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret
har begået en forseelse, for hvilken førerretten er frakendt ubetinget
1) i medfør af § 126, stk. 1, nr. 5,
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2) som følge af at føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af § 125,
stk. 1-3, hvoraf et af forholdene er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, eller stk. 3 og dette forhold er begået
inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, eller
3) som følge af at føreren har gjort sig skyldig i forhold, der er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, eller
stk. 3, der medfører en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af § 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.
Stk. 4. Særlig køreundervisning eller ANT-kursus skal gennemføres, og kontrollerende køreprøve skal
aflægges, uanset om domfældte har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til kørsels‐
forbuddet eller den ubetingede frakendelse.
§ 60 d. Den, hvis førerret midlertidigt eller endeligt er inddraget eller frakendt, skal aflevere sit kørekort
til politiet.
§ 60 e. Justitsministeren kan fastsætte regler om indholdet og gennemførelsen af den kontrollerende kø‐
reprøve, kurset i alkohol, narko og trafik (ANT-kurset) og den særlige køreundervisning, jf. §§ 60 a-60 c.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordningen, jf.
§ 60 a, stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjel‐
ser efter 1. pkt. til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen
af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte regler til anden offentlig myndighed efter forhandling med vedkommende
minister eller til privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de pågældendes virksom‐
hed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte regler om
godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt
efter stk. 2, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder vi‐
deregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til at
gennemføre alkolåsordningen, jf. § 60 a, stk. 3.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om inddragelse af førerretten i medfør af § 60, § 60 a,
stk. 6, og § 60 b.
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordningen, jf.
§ 60 a, stk. 3.«
4. I § 86 a, stk. 1 og 5, indsættes efter »Det Europæiske Fællesskabs«: »og Den Europæiske Unions«.
5. § 86 a, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Justitsministeren kan i forbindelse med fastsættelsen af nærmere regler om installatørers, værk‐
steders og køretøjsfabrikanters adgang til at opnå autorisation til at installere, kontrollere og reparere tak‐
ografen, der er omfattet af de forordninger eller direktiver, der er nævnt i stk. 1, eller af forskrifter, der er
udstedt i medfør af stk. 1, fastsætte vilkår om, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten under‐
kaster sig tilsyn af en godkendt myndighed, privat organisation el.lign., jf. stk. 3.«
6. I § 118, stk. 8, 3. pkt., ændres »kontrolapparatet« til: »takografen«, og »fartskriverkort« ændres til:
»takografkort«.
7. § 120 a, stk. 1, nr. 5, affattes således:
»5) Det Europæiske Fællesskabs forordning om kontrolapparatet inden for vejtransport og Den Europæ‐
iske Unions forordning om takografer inden for vejtransport eller«.
8. § 120 a, stk. 1, nr. 5, affattes således:
»5) Den Europæiske Unions forordning om takografer inden for vejtransport eller«.
9. I § 124 c, stk. 1, nr. 4, § 124 c, stk. 3, og § 124 c, stk. 4, ændres »70 år« til: »75 år«.
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10. I § 124 f, stk. 1, ændres »fartskriverkort« til: »takografkort«, og »den digitale fartskriver« ændres til:
»takografen«.
11. I § 125, stk. 1, nr. 7, ændres »kontrolapparatet« til: »takografen«.
12. I § 126, stk. 1, nr. 4, ændres »kontrolapparat« til: »takograf«.
13. I § 133 a, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »§ 126, stk. 2«: », eller er indgået ved en afgørelse om ubetinget
frakendelse efter § 126, stk. 1, nr. 7-10«.
14. I § 133 a, stk. 5, nr. 2, indsættes efter »frakendelse«: », eller flere forhold, der hver for sig er omfattet
af § 125, stk. 1, nr. 8 eller 9, og som til samtidig pådømmelse har medført ubetinget frakendelse af fører‐
retten efter § 126, stk. 1, nr. 7«.
15. I § 133 a, stk. 8, nr. 2, indsættes efter »§ 129, stk. 5«: », eller er indgået ved en afgørelse om ubetinget
frakendelse efter § 129, stk. 3, nr. 5-7«.
16. I § 133 a, stk. 9, nr. 2, indsættes efter »frakendelse«: », eller flere forhold, der hver for sig er omfattet
af § 129, stk. 1, nr. 4 eller 5, og som til samtidig pådømmelse har medført ubetinget frakendelse af retten
til at føre lille knallert efter § 129, stk. 3, nr. 5«.
17. I § 134, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af
15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport m.v.«: »med senere
ændringer«.
18. I § 134, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om
kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer (kontrolapparatforordningen)«: », EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtrans‐
port m.v. (takografforordningen)«.
19. § 134, stk. 5, 2. pkt., affattes således:
»Det samme gælder overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4.
februar 2014 om takografer inden for vejtransport m.v. (takografforordningen) og Europæisk overens‐
komst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR) under de omstændig‐
heder, der er nævnt i artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i køre- og hviletidsforordningen.«
§2
I lov nr. 457 af 14. maj 2014 om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket
tilstand m.v.) foretages følgende ændring:
1. § 1, nr. 11, ophæves.
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. § 1, nr. 4-7, 10-12, 15 og 16, træder i kraft den 2. marts 2015.
Stk. 3. § 1, nr. 1 og 9, træder i kraft den 1. marts 2015.
Stk. 4. § 1, nr. 8 og 19, træder i kraft den 2. marts 2016.
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Stk. 5. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 3.
Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2015
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Mette Frederiksen
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