Vejledning
om generhvervelse af førerret efter ubetinget frakendelse.
Da De er frakendt førerretten ubetinget,skal De i henhold til færdselsloven § 60, stk. 2, eller § 60 a, stk. 3, aflægge en kontrollerende køreprøve
for at generhverve førerretten.
Således får De ikke automatisk kørekortet tilbage efter frakendelsestidens udløb, og De må ikke føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves
kørekort, førend De efter at have bestået den kontrollerende køreprøve har fået udstedt et nyt kørekort. Har De imidlert
id bestået en køreprøve
efter de forhold, der gav anledning til frakendelse, skal kontrollerende prøve dog ikke aflægges, såfremt prøven er bestået inden for det sidste år
før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhver
velse af førerret. Såfremt førerretten er frakendt ubetinget
for forseelser begået den 1. marts 2002 eller derefter og inden for de første 2 år efter førstegangserhvervelse af førerret, jf. færdselslovens § 60
a, stk. 3, skal kontrollerende køreprøve dog latid aflægges.
Der kan ikke administrativt gives tilladelse til, at førerretten generhverves før frakendelsestidens udløb, og førerretten kan ikke gengives ved
benådning.
Generhvervelse af førerret før frakendelsestidens udløb kan kun tillades af domstolen
e og kun, når der foreligger ganske særlige
omstændigheder. Det kan dog tidligst ske når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden. Har førerretten tidligere været frakendt, kan det kun ske
undtagelsesvis og tidligst når der er forløbet 6 år. Er frakendels
en sket som følge af spiritus- eller promillekørsel, kan spørgsmålet om
generhvervelse dog indbringes for domstolene, når halvdelen af frakendelsestiden, dog mindst 1½ år, er forløbet. Er De frakendt førerretten for
bestandig som følge af spiritus- eller promillekørsel, kan spørgsmålet om generhvervelse tidligst indbringes for domstolene, når 5 år af
frakendelsestiden er forløbet. I disse tilfælde kan førerretten gengives, såfremt De i mindst 1 år forud for sagens indbringelse for retten har
overholdt en kontrolleret behandling mod misbrug af alkohol.
En kontrollerende køreprøve består af en teoretisk og en praktisk prøve. Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før
frakendelsestidens udløb. Kørekortet vil dog ikke blive udsted før den dag, frakend
elsen udløber. Øvelseskørsel kan påbegyndes 3 måneder før
frakendelsestidens udløb.
Er førerretten frakendt ubetinget som følge af spiritus
- eller promillekørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, er det en betingelse, at De
gennemgår et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før kontrollerende køreprøve kan aflægges. A/T
-kursus kan tidligst påbegyndes 3 måneder
før frakendelsestidens udløb.
Er førerretten frakendt ubetinget for forseelser begået den 1. marts 2002 eller derefter og inden for de førs
te 2 år efter førstegangserhvervelse
af førerret som følge af andet end spiritus
- og promillekørsel, skal særlig køreundervisning være gennemført, før kontrollerende køreprøve kan
aflægges. Den særlige køreundervisning kan tidligst påbegyndes 3 månederfrakendelsestidens
før
udløb.
Ansøgning om generhvervelse af førerretten skal indgives til et af politiets motor/kørekortkontorer. I forbindelse med ansøgningen skal De
aflevere et nyt fotografi (35x45 mm, portrætbillede uden hovedbeklædning), egnet til indsc
anning. Fotografiet kan være i farve eller sort/hvid.
Da der til sagens ekspedition går nogen tid (ca. 2 måneder), bedes De i god tid rette henvendelse til motor
-/kørekortkontoret. Nedenstående
blanket bedes benyttet.
En kontrollerende køreprøve skal norma
lt aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil (kategori B). Har De alene kørekort til
motorcykel eller traktor (motorredskab), aflægges prøven efter reglerne for kørekort til disse køretøjer. For at bestå prøven stilles samme krav
som ved en almindelig prøve. De skal selv stille køretøj til rådighed til den praktiske prøve, og køretøjet skal være godkendt til øvelseskørsel
(skolevogn eller -cykel).
Består De ikke senest ved 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller
består De først prøven, når der er forløbet 3 år
eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der bestås særskilt prøve for hver af de kategorier, De ønsker at generhverve kørekort til. For
den kontrollerende prøve til hver kategori skal der skesædvanlig betaling.
Sted og dato

Til motor-/kørekortkontoret

ANSØGNING
om generhvervelse af frakendt førerret
Undertegnede
Fulde navn (er efternavnet et giftenavn, anføres tillige eget efternavn)

Personnr. (evt. fødedato og-år)

Fødested (hvisikke født i Danmark)

Adresse

ansøger herved om generhvervelse af førerretten, der er frakendt mig
Dato
for et tidsrum
år

fra dato
mdr.

Mit sidst udstedte/fornyede kørekort var udstedt af politiet i
Sted

Jeg vedlægger foto, personnummerbevis eller andet legitimation, der er udstedt af offentlig myndighed og hvoraf mit personnummer fremgår.
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandling af denne ansøgning indhenter nødvendi
ge oplysninger om mine
kørekortforhold og eventuelle straffesager.
Hvis førerretten er frakendt ubetinget som følge af spiritus
- eller promillekørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter vedlægges A/T
kursusbevis. Er førerretten frakendt ubetinget indenfor de første 2 år efter førstegangserhvervelse af førerret for forseelser begået den 1. marts
2002 eller derefter jf. færdselslovens § 60 a, stk. 3, medbringes ved køreprøven lektionsplan som dokumentation for gennemført særlig
køreundervisning.
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