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Fra:       

Til: 

 

Rigspolitiet  

Samtlige politikredse 

 

 

Dispensation til udstedelse af førerkort uden forevisning af 
gyldigt kørekort  
 

Det følger af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort § 8, stk. 1, at der ved 

ansøgning om førerkort skal forevises et gyldigt, originalt kørekort.  

 

I nogle tilfælde er det imidlertid ikke muligt for en ansøger at fremvise et gyldigt, 

originalt kørekort, da der kan være situationer, hvor vedkommende udelukkende 

er i besiddelse af et midlertidigt kørekort.  

 

Politiet har i en sådan situation mulighed for at anmode Færdselsstyrelsen om 

dispensation til at udstede førerkort til takograf på grundlag af et midlertidigt kø-

rerkort. 

  

Dispensationen kan f.eks. begrundes i, at sagsbehandlingen af en fornyelse af 

en ansøgers kørekort tidsmæssigt er trukket ud over udløbsdatoen for førerkor-

tet, og at ansøgeren derfor ikke vil have mulighed eksempelvis at udføre et ar-

bejde som chauffør.  

  

Hvis politikredsene modtager en sag, hvor det er nødvendigt at anmode om di-

spensation fra Færdselsstyrelsen, er fremgangsmåden således:  

  

1.     Ansøgeren henvender sig hos politiet, der udsteder førerkort 
2.     Ansøgeren beder politiet om at anmode Færdselsstyrelsen om en di-

spensation til at udstede førerkortet på baggrund af det midlertidige køre-
kort 

3.     Politiet henvender sig til Færdselsstyrelsen og anmoder om en dispensa-
tion, således at der kan udstedes førerkort, selvom der kun foreligger et 
midlertidigt kørekort.  
Politiet skal i den forbindelse anføre: 
a. en begrundelse for, at der søges om dispensation. Begrundelsen anfø-
res i bemærkningsfeltet i blanketten til ansøgning om førerkort. Begrun-
delsen kan f.eks. være, at vedkommendes sag behandles af ACØ/ACV 
(det kommende PAC), og at ansøger kan risikere at miste sit arbejde eller 
ikke kan udføre sit arbejde som chauffør, hvis der ikke udstedes førerkort. 
Det bør angives, hvor vedkommende arbejder.  
b. oplysning om, hvornår chaufføren forventes at modtage et gyldigt, ori-
ginalt kørekort.  

  

Ved tvivlsspørgsmål kan Rigspolitiet v/Michael Tolstoj Balvits kontaktes.  
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