
Ansøgning om fartskriverkort (førerkort)
Læs vejledningen på side 3
De dokumenter, der er anført i vejledningen, skal medbringes ved ansøgning
Ansøgningen SKAL udfyldes med BLOKBOGSTAVER 

Ansøgning om Førstegangsudstedelse Erstatning*

Fornyelse Udskiftning*

* Det tidligere udstedte førerkort SKAL afleveres til politiet, medmindre det er bortkommet eller stjålet.

Efternavn

Fornavn(e)

Personnummer

Adresse

Postnr. By

Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163**, at ovenstående oplysninger er rigtige, og at
jeg ikke er i besiddelse af gyldige førerkort udstedt i Danmark eller i en anden stat, der er medlem af Den Europæiske Union
eller Island, Norge eller Lichtenstein. Samtidig giver jeg mit samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning
kontrollerer de anførte oplysninger, samt indhenter nødvendige oplysninger om mine førerkortforhold. Oplysningerne
registreres i Fartskriverkortregisteret, der indeholder oplysninger om personer og virksomheder, til hvem der er udstedt
fartskriverkort af danske myndigheder. Rigspolitiet er dataansvarlig for registeret. Oplysningerne behandles endvidere i
kortproducentens register, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for fartskriverkortproduktion, produktionskontrol og
lagerstyring.
Jeg erklærer endvidere at have læst vejledningen til ansøgningen på side 3.

Dato

Ansøgers underskrift

Erklæring vedrørende erstatningsførerkort
(skal kun udfyldes ved ansøgning om erstatningskort)

Mit førerkort er den (angiv dato eller evt. periode)
Dato (fra) Dato (til)

uvirksomt bortkommet stjålet

Oplysning om uvirksomt, bortkommet eller stjålet førerkort registreres i Fartskriverkortregisteret, der indeholder oplysninger
om personer og virksomheder, til hvem der er udstedt fartskriverkort af danske myndigheder. Rigspolitiet er dataansvarlig for
registeret.
Jeg afgiver erklæringen under strafansvar efter straffelovens § 163** og anmoder om udstedelse af erstatningsførerkort.
Fremkommer det tidligere udstedte førerkort, efter at erstatningsførerkort er udstedt, forpligter jeg mig til straks at aflevere
det tidligere udstedte førerkort til politiet.

Dato

Ansøgers underskrift

** Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder 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 på pågældende ikke har viden om.
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Politikreds (myndighedskode)

Ansøgningsdato

Ansøgers kørekortnummer

Kørekortets udstedelsesland
(nationalitetskode) hvis det ikke er
udstedt i Danmark

Udfyldes kun ved ansøgning om
fornyelse:
Gyldighedsperiodens startdato

Kørekortudstedende myndighed
(hvis det ikke er udstedt i Danmark)

Udfyldes kun ved ansøgning om
fornyelse, erstatning eller udskiftning:
Kortnummer på tidligere udstedt førerkort

Udfyldes kun ved ansøgning om
erstatning på grund af fejlagtige
oplysninger eller udskiftning:
Tidligere udstedt førerkort er indleveret
sammen med ansøgningen

Ja (Førerkortet sendes til ansøger)

Nej (Førerkortet sendes til politiet)

Angiv myndighedskode:

Udfyldes kun ved ansøgning om
erstatning eller udskiftning:
Gyldighedsperiodens udløbsdato på det
tidligere udstedte kort

Referencenummer (stamkort)

Eventuelle bemærkninger

Udfyldes af politiet
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Vejledning
Blanketten vedrører ansøgning om førerkort til brug for det digitale kontrolapparat
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra felt til felt med tabulatortasten. Hvis
blanketten udskrives og udfyldes i hånden, skal ansøgningen udfyldes med BLOKBOGSTAVER.

Bestemmelserne om udstedelse af førerkort findes i bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005, som er ændret af bekendtgørelse
nr. 809 af 4. juli 2006 om udstedelse af fartskriverkort.

Ansøgning om førerkort skal indleveres ved personlig henvendelse til politiet.

Betingelser for udstedelse
Det er en betingelse for udstedelse af førerkort, at De har sædvanlig bopæl i Danmark og er indehaver af gyldigt kørekort til
kategori B, C eller D.

Førstegangsudstedelse
Hvis De ikke tidligere - hverken i Danmark eller et andet land - har fået udstedt et førerkort, er der tale om en
førstegangsudstedelse.

Fornyelse
Hvis gyldighedsperioden på førerkortet er ved at udløbe eller allerede er udløbet, kan De ansøge om fornyelse af kortet.
Hvis De ønsker at få udstedt det nye førerkort, inden gyldighedsperioden på det nuværende kort udløber, skal ansøgning
indgives senest 15 arbejdsdage før gyldighedsperiodens udløb.

Erstatning
Hvis førerkortet ikke virker (er uvirksomt), er bortkommet eller stjålet, kan De ansøge om et erstatningskort. I disse tilfælde
underskriver De på ansøgningsblanketten under strafansvar en erklæring herom.
Samtidig skal De angive fra hvilken dato, kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.
Ansøgning om erstatningskort skal indgives senest 7 kalenderdage efter, at kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.
Er kortet bortkommet eller stjålet, skal bortkomsten eller tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet. Er kortet blevet stjålet i
udlandet, skal De hurtigst muligt anmelde tyveriet til politiet på det sted, hvor kortet er blevet stjålet.
Såfremt det tidligere udstedte kort fremkommer efter, at De har fået udstedt erstatningskort, skal det tidligere udstedte kort
straks afleveres til politiet.
De kan endvidere ansøge om erstatningskort, hvis kortet er påført fejlagtige oplysninger, f.eks. forkert personnummer, fejlagtigt
navn eller adresse og lignende.

Udskiftning
Hvis De, efter at have fået udstedt førerkort, ændrer navn eller lignende, kan De - hvis kortet fortsat er gyldigt - vælge at
ansøge om at få udstedt et nyt førerkort med de korrekte data.

Gyldighedsperiode
Førerkortet er gyldigt i maksimalt 5 år.

Ansøgning
Ved ansøgning om udstedelse af førerkort skal følgende medbringes:
- Fotografi.
- Gyldigt, originalt kørekort.
- Dokumentation for personnummer, f.eks. sygesikringsbevis, såfremt dette ikke fremgår af kørekortet.

Opmærksomheden henledes på, at politiet altid kan anmode Dem om at fremvise yderligere identifikationspapirer, herunder
anmode om, at eventuel navneændring, som ikke fremgår af den foreviste legitimation, dokumenteres i form af vielsesattest,
navnebevis eller lignende. Politiet kan endvidere anmode Dem om at besvare kontrolspørgsmål eller kræve, at en anden
person møder sammen med Dem og skriftligt bevidner Deres identitet.

Ansøger De om erstatningskort inden for 30 dage fra ansøgningsdatoen for det tidligere udstedte kort, skal De ikke medbringe
nyt fotografi.

Bemærk!
Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er uvirksomt, SKAL det tidligere udstedte førerkort afleveres til politiet
sammen med ansøgningen.
Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er påført fejlagtige oplysninger, eller hvis der ansøges om udskiftning, SKAL
det tidligere udstedte førerkort afleveres sammen med ansøgningen eller når det nye førerkort afhentes (se side 4 under
”levering af førerkortet”).
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Fotografi
Fotografi skal altid vedlægges ansøgningen.

Fotografiet skal opfylde følgende krav:
-  være af god kvalitet, holdbart, egnet til indskanning og uden huller, stempler eller andre beskadigelser.
-  være et vellignende portrætbillede i størrelse 35 x 45mm, 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 De bærer hovedbeklædning, såfremt De 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 reflekser, og
-  baggrunden skal være lys og uden skygger og andre motiver.

Betaling
Et førerkort koster 525 kr. og betales ved bestillingen. Dokumenterer De, at et udstedt førerkort er påført fejlagtige oplysninger,
og dette skyldes forhold, der må tilregnes politiet eller kortproducenten, udstedes erstatningskort dog uden betaling.

Levering af førerkortet
Førerkort vil blive sendt til den adresse, De har angivet på ansøgningsblanketten. Har De ansøgt om erstatningskort, fordi et
tidligere udstedt førerkort er påført fejlagtige oplysninger, eller har De ansøgt om udskiftning, og er det tidligere udstedte
førerkort ikke afleveret til politiet sammen med ansøgningen, skal De dog selv afhente det nye førerkort hos politiet. Samtidig
hermed skal det tidligere udstedte førerkort afleveres.
Af sikkerhedsmæssige årsager produceres førerkortet kun et sted i landet og under strenge sikkerhedsforanstaltninger, og der
vil derfor være en leveringstid på ca. 1 uge.
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* Det tidligere udstedte førerkort SKAL afleveres til politiet, medmindre det er bortkommet eller stjålet.
Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163**, at ovenstående oplysninger er rigtige, og at jeg ikke er i besiddelse af gyldige førerkort udstedt i Danmark eller i en anden stat, der er medlem af Den Europæiske Union eller Island, Norge eller Lichtenstein. Samtidig giver jeg mit samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning kontrollerer de anførte oplysninger, samt indhenter nødvendige oplysninger om mine førerkortforhold. Oplysningerne registreres i Fartskriverkortregisteret, der indeholder oplysninger om personer og virksomheder, til hvem der er udstedt fartskriverkort af danske myndigheder. Rigspolitiet er dataansvarlig for registeret. Oplysningerne behandles endvidere i kortproducentens register, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for fartskriverkortproduktion, produktionskontrol og lagerstyring. 
Jeg erklærer endvidere at have læst vejledningen til ansøgningen på side 3.
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Oplysning om uvirksomt, bortkommet eller stjålet førerkort registreres i Fartskriverkortregisteret, der indeholder oplysninger om personer og virksomheder, til hvem der er udstedt fartskriverkort af danske myndigheder. Rigspolitiet er dataansvarlig for registeret.
Jeg afgiver erklæringen under strafansvar efter straffelovens § 163** og anmoder om udstedelse af erstatningsførerkort. Fremkommer det tidligere udstedte førerkort, efter at erstatningsførerkort er udstedt, forpligter jeg mig til straks at aflevere det tidligere udstedte førerkort til politiet.
Ansøgers underskrift
** Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder 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 på pågældende ikke har viden om.
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Vejledning
Blanketten vedrører ansøgning om førerkort til brug for det digitale kontrolapparat
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra felt til felt med tabulatortasten. Hvis blanketten udskrives og udfyldes i hånden, skal ansøgningen udfyldes med BLOKBOGSTAVER.
 
Bestemmelserne om udstedelse af førerkort findes i bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005, som er ændret af bekendtgørelse nr. 809 af 4. juli 2006 om udstedelse af fartskriverkort. 
 
Ansøgning om førerkort skal indleveres ved personlig henvendelse til politiet.
 
Betingelser for udstedelse
Det er en betingelse for udstedelse af førerkort, at De har sædvanlig bopæl i Danmark og er indehaver af gyldigt kørekort til 
kategori B, C eller D.
 
Førstegangsudstedelse
Hvis De ikke tidligere - hverken i Danmark eller et andet land - har fået udstedt et førerkort, er der tale om en førstegangsudstedelse.
 
Fornyelse
Hvis gyldighedsperioden på førerkortet er ved at udløbe eller allerede er udløbet, kan De ansøge om fornyelse af kortet. 
Hvis De ønsker at få udstedt det nye førerkort, inden gyldighedsperioden på det nuværende kort udløber, skal ansøgning indgives senest 15 arbejdsdage før gyldighedsperiodens udløb.
 
Erstatning
Hvis førerkortet ikke virker (er uvirksomt), er bortkommet eller stjålet, kan De ansøge om et erstatningskort. I disse tilfælde underskriver De på ansøgningsblanketten under strafansvar en erklæring herom. 
Samtidig skal De angive fra hvilken dato, kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet. 
Ansøgning om erstatningskort skal indgives senest 7 kalenderdage efter, at kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet. Er kortet bortkommet eller stjålet, skal bortkomsten eller tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet. Er kortet blevet stjålet i udlandet, skal De hurtigst muligt anmelde tyveriet til politiet på det sted, hvor kortet er blevet stjålet.
Såfremt det tidligere udstedte kort fremkommer efter, at De har fået udstedt erstatningskort, skal det tidligere udstedte kort straks afleveres til politiet.
De kan endvidere ansøge om erstatningskort, hvis kortet er påført fejlagtige oplysninger, f.eks. forkert personnummer, fejlagtigt navn eller adresse og lignende.
 
Udskiftning
Hvis De, efter at have fået udstedt førerkort, ændrer navn eller lignende, kan De - hvis kortet fortsat er gyldigt - vælge at ansøge om at få udstedt et nyt førerkort med de korrekte data.
 
Gyldighedsperiode
Førerkortet er gyldigt i maksimalt 5 år.
 
AnsøgningVed ansøgning om udstedelse af førerkort skal følgende medbringes:- Fotografi.- Gyldigt, originalt kørekort.- Dokumentation for personnummer, f.eks. sygesikringsbevis, såfremt dette ikke fremgår af kørekortet.  
 
Opmærksomheden henledes på, at politiet altid kan anmode Dem om at fremvise yderligere identifikationspapirer, herunder anmode om, at eventuel navneændring, som ikke fremgår af den foreviste legitimation, dokumenteres i form af vielsesattest, navnebevis eller lignende. Politiet kan endvidere anmode Dem om at besvare kontrolspørgsmål eller kræve, at en anden person møder sammen med Dem og skriftligt bevidner Deres identitet. 
 
Ansøger De om erstatningskort inden for 30 dage fra ansøgningsdatoen for det tidligere udstedte kort, skal De ikke medbringe nyt fotografi.
 
Bemærk!
Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er uvirksomt, SKAL det tidligere udstedte førerkort afleveres til politiet sammen med ansøgningen.
Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er påført fejlagtige oplysninger, eller hvis der ansøges om udskiftning, SKAL det tidligere udstedte førerkort afleveres sammen med ansøgningen eller når det nye førerkort afhentes (se nedenfor under ”levering af førerkortet”).
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FotografiFotografi skal altid vedlægges ansøgningen.
 
Fotografiet skal opfylde følgende krav:
-  være af god kvalitet, holdbart, egnet til indskanning og uden huller, stempler eller andre beskadigelser.
-  være et vellignende portrætbillede i størrelse 35 x 45mm, 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 De bærer hovedbeklædning, såfremt De 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 reflekser, og 
-  baggrunden skal være lys og uden skygger og andre motiver. 
 
 
Betaling
Et førerkort koster 525 kr. og betales ved bestillingen. Dokumenterer De, at et udstedt førerkort er påført fejlagtige oplysninger, og dette skyldes forhold, der må tilregnes politiet eller kortproducenten, udstedes erstatningskort dog uden betaling.
 
Levering af førerkortetFørerkort vil blive sendt til den adresse, De har angivet på ansøgningsblanketten. Har De ansøgt om erstatningskort, fordi et tidligere udstedt førerkort er påført fejlagtige oplysninger, eller har De ansøgt om udskiftning, og er det tidligere udstedte førerkort ikke afleveret til politiet sammen med ansøgningen, skal De dog selv afhente det nye førerkort hos politiet. Samtidig hermed skal det tidligere udstedte førerkort afleveres.
Af sikkerhedsmæssige årsager produceres førerkortet kun et sted i landet og under strenge sikkerhedsforanstaltninger, og der vil derfor være en leveringstid på ca. 1 uge. 
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