Emne: Til Bertel Haarder vedr. ophævelse af ombytningskrav for kørekort udstedt i EU- ellers EØS-lande (Id
nr.: 366731)
Kære Bertel

Indledningsvist kan det oplyses, at ophævelsen af ombytningskravet (§ 120, stk. 2) medfører, at borgere
med kørekort udstedt i et EU- ellers EØS-land ikke længere skal ombytte sit kørekort, hvis kørekortet har en
gyldighedstid på mere end 15 eller 5 år, og borgeren har haft sædvanlig bopæl i Danmark i mere end 2 år.
Da hverken Grønland eller Færøerne er medlem af EU eller EØS, påvirkes ombytning af grønlandske og
færøske kørekort ikke af ophævelsen af ombytningskravet for EU- og EØS-lande.
Ombytningsreglerne for grønlandske og færøske kørekort er særskilt reguleret i kørekortbekendtgørelsen.
For færøske kørekort er udgangspunktet, at disse sidestilles med et dansk kørekort i enhver henseende,
uanset hvor længe indehaveren har haft sædvanlig bopæl i Danmark. Der er derfor som udgangspunkt ikke
et krav om ombytning til et dansk kørekort, medmindre kørekortet har en længere gyldighedstid end til
indehaverens 70. år for kørekort til lastbil og bus.
Et grønlandsk kørekort giver derimod kun indehaveren ret til at køre i Danmark i op til 90 dage efter, at
denne har etableret sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis indehaveren fortsat ønsker at køre i Danmark efter
de 90 dage fra vedkommende har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, skal kørekortet ombyttes til et
dansk kørekort. Der skal i den forbindelse aflægges en kontrollerende køreprøve. Dette anses for at være
nødvendigt, idet de grønlandske vej- og trafikforhold afviger væsentligt fra de danske, herunder i
forbindelse med køreuddannelse, manglende motorveje og landeveje samt næsten ingen lyskryds.
For så vidt angår ombytningskravet for Grønland kan det oplyses, at ministeriet sammen med de
grønlandske myndigheder har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at drøfte problematikker på
færdselsområdet, herunder mulige løsninger for, hvordan regler om og/eller processen for ombytning af
grønlandske kørekort eventuelt kan ændres. Ministeriet har fremsendt en handlingsplan med mulige
løsningsmodeller samt forslag til videre proces til de grønlandske myndigheder og afventer bemærkninger
fra Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. Ministeriet fortsætter på
den baggrund drøftelserne med de grønlandske myndigheder

Venlig hilsen
Teddy Henrik Becher
Ministersekretær
Ministersekretariatet | Transport, Bygnings-, og Boligministeriet | Frederiksholms Kanal 27 F | DK-1220
København K Tlf. +33970014 | Mobil +4572267084 THB@TRM.dk<mailto:THB@TRM.dk>

