
 

Høringssvar, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om kørekort 

Automatgear, erhvervskørekort 

Uddrag fra bekendtgørelse: 

Består ansøgeren den praktiske køreprøve i et motorkøretøj med automatgear, anføres dette på 
det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan 
kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear. Dette gælder dog ikke for kørekort til 
kategori C, C/E, D eller D/E, hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i 
mindst én af følgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E og under den 
praktiske prøve er blevet prøvet i sikker og energieffektiv kørsel.  

Det gælder endvidere ikke for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, hvis 
indehaveren allerede har kørekort til kategori B med manuelt gear, eller for kørekort til 
erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori D1 og D, hvis indehaveren allerede har 
kørekort til henholdsvis kategori D1 eller D med manuelt gear. 

 

TUR stiller sig uforstående overfor de tolkninger omkring automatgear, der nu lægges frem i denne 
ændring til bekendtgørelse. Vi er særdeles overraskede over, at man i bekendtgørelsen nu vil 
operere med særlige bestemmelser for erhvervskørekort, idet erhvervskørekortene som bekendt 
ikke er en kørekortkategori, og derfor slet ikke er omtalt i EU´s kørekortdirektiv. 

Det specificeres (som hidtil) udtrykkeligt, at praktisk køreprøve med automatgear til kategorierne C, 
C/E, D eller D/E ikke efterfølgende giver begrænsning i valg af køretøj for kørekortansøgeren. 
Derfor er det paradoksalt, at erhvervsprøven til kategori D1 og D, nu skal betinges af et tidligere 
kørekort til D1 eller D med manuelt gear, hvis man vil sikre sig et kørekort uden begrænsning.  

Desuden har regeringen jo for nylig varslet kommende ændringer med nye tiltag på taxiområdet. 
Her vil B erhverv kørekortet som bekendt forsvinde. Det er derfor vores opfattelse, at man i det 
politiske system kæder nedlæggelsen af B erhverv sammen med en nedlæggelse af D erhverv. 
Det vil betyde, at de foreslåede ændringer for D erhverv, kun vil være gældende i mellem et halvt 
til et helt år, for derefter at udgå, når erhvervskørekortet falder bort.  

Det er derfor TURs opfattelse, at de nugældende regler for D1 og D erhverv skal fastholdes indtil D 
erhverv kørekortet udfases. 

 

B/E 

Uddrag fra høringsbrev: 

Kørekortbekendtgørelsens generelle dispensationsbestemmelse i § 131 udvides, således at 
Færdselsstyrelsen i en afgrænset periode kan dispensere fra visse krav i 
kørekortbekendtgørelsen. Dispensationsbestemmelse kan benyttes, hvis en ansøger af kørekort til 
kategori B/E ikke ønsker en begrænsning af sit kørekort, hvis der ansøges om kørekort i perioden 
frem til den 31. december 2018. Bestemmelsen foreslås at træde i kraft umiddelbart efter høringen. 

 



 

Det er i øvrigt med stor overraskelse, at TUR har fulgt Færdselsstyrelsens nye regler for 
automatgear for kategori B/E.  

Lad os give et lille eksempel: 
Jensen kan køre i sin egen bil med manuelt gear og tilkoblet trailer (kategori B), fordi Jensen i sin 
tid tog kategori B med manuelt gear. Nu erhverver Jensen kørekort til B/E i en automatgearet bil, 
hvilket gør at Jensen ikke kan bruge sin egen bil med manuelt gear, hvis vogntoget falder ind 
under kategori B/E! Det er efter vores opfattelse besynderligt, at det er et tilkoblet påhængskøretøj, 
der skal afgøre om det trækkende køretøj skal være forsynet med automatisk gear eller ej. 

Den nye dispensationsordning retter lidt op på problemet, men det fremgår ikke, hvordan denne 
dispensation skal søges, og så er den i øvrigt tidsbegrænset. 
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