Dansk Kørelærer-Union

Information til Kørelærere i Danmark omkring kørekort til 17årige

Den 1. januar 2017 indføres en forsøgsordning om kørekort til 17-årige.
Fremover kan der udstedes kørekort til 17-årige til kategori B (almindelig bil).
Erhvervelse af kørekort
Den 17-årige erhverver kørekort efter de samme regler, som gælder
for personer, der er fyldt 18 år.
Køreuddannelsen kan dog tidligst påbegyndes den 1. januar 2017, og
ansøgeren skal være minimum 16 år og 9 måneder ved uddannelsens
start.
Ansøgning om kørekort skal underskrives af forældremyndigheds indehaver(e) til kørekortansøgeren. Der er udfærdiget en samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år. Ansøgningsskemaet
P23 samt samtykkeerklæringen findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk.
Med underskriften accepterer forældremyndighedsindehaver(e), at
den unge erhverver kørekort og efterfølgende må føre bil, hvis uddannelsen gennemføres og bestås.
Såfremt forældrene har fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive ansøgningsskemaet.
Bemærk venligst at der fremover skal indhentes forældresamtykke for
alle kørekortansøgere under 18 år.
Ledsaget kørsel

Det er en betingelse for benyttelse af førerretten for en 17-årig, at
kørslen til enhver tid foregår med en ledsager, som opfylder nogle
særlige betingelser.
Ledsageren skal opfylde følgende betingelser:
•
•
•
•

Være mindst 30 år
Have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste
10 år, på baggrund af kørekort udstedt i Danmark
Være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B, der er
udstedt i Danmark
Ikke må være frakendt førerretten betinget eller ubetinget i
de seneste 10 år

Ledsageren har følgende opgaver under kørslen:
•
•
•
•

•

Ledsageren fungerer som ledsager under kørslen
Ledsageren skal sidde på forreste passagersæde under
kørslen
Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort på sig og
på forlangende vise det til politiet
Ledsageren skal på alle tidspunkter under kørslen være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå føreren med råd og vejledning
Ledsageren skal på alle tidspunkter under kørslen være i
stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler.

Særlige regler for kørelæreres kørsel med en 17-årig efter en bestået
praktisk prøve
En godkendt kørelærer kan i forbindelse med en 17-årigs kørsel fra en
bestået praktisk køreprøve fungere som ledsager, selvom kørelæreren
ikke opfylder alderskravet på 30 år eller kravet om at have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 10 år på baggrund af et
kørekort udstedt i Danmark.
Førerens ansvar:
Det er føreren af bilen, der har ansvaret for kørslen, også selv om
ledsageren er med i bilen for at hjælpe og vejlede.
Det er førerens ansvar at fortælle ledsageren om de krav, som han
skal opfylde for at køre med en 17-årig. Føreren af bilen skal derfor
være sikker på, at ledsageren er klar over, hvilke krav der er til ledsageren.
Føreren skal kunne dokumentere overfor politiet, at han har fortalt
ledsageren om dette.
Ledsageren og føreren kan derfor vælge at dokumentere deres aftale
omkring kørslen på en særlig blanket, som findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk.
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Hvis føreren ikke har en ledsager med under kørslen, får føreren en
bøde på minimum 3000 kr.
Når den unge fylder 18 år
Når den unge fylder 18 år, fungerer kørekortet som et almindeligt kørekort til kategori B (almindelig bil).
Den unge skal således ikke længere køre med ledsager og må køre i
udlandet. Kørekortet skal ikke ombyttes.
Hvilke køretøjer må den unge køre:
Den unge må køre almindelig personbil kategori B samt varebil med
tilladt totalvægt på max 3500 kg.
Derudover:
-

Lille knallert uden ledsager
Traktor uden ledsager

Kørelærernes undervisning i forbindelse med forsøgsordningen om
kørekort til 17-årige
Færdselsstyrelsen skal opfordre til, at kørelærerne sørger for, at de
unge er tilstrækkeligt orienteret om de særlige regler, der gør sig gældende for ledsaget kørsel, jf. ovenfor.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal underskrives af forældremyndighedsindehaver(e), hvorfor det er vigtigt,
at den unge sikrer sig, at forældremyndighedsindehaver(e) vil give
samtykke til, at den unge får kørekort, inden denne starter på uddannelsen.
Færdselsstyrelsen har fremsendt information til samtlige landes kommuner omkring de nye regler. Vi har samtidig udarbejdet et særligt
informationsark, som vil blive udleveret til eleven, når denne har bestået den praktiske prøve.
Overgangsperiode
En 17-årig, der er gået i gang med køreuddannelsen i henhold til de
gældende regler, vil efter 1. januar 2017 kunne blive omfattet af forsøgsordningen, hvis køreuddannelsen efter 1. januar 2017 færdiggøres, før ansøgeren fylder 18 år. Hvis man efter 1. januar 2017 erhverver kørekort, før man fylder 18 år, kan man køre med en ledsager,
frem til man bliver 18 år.
De ansøgere, som er omfattet af overgangssituationen, skal medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver(e) ved aflæggelse af den teoretiske eller praktiske prøve. Dette
er en betingelse for at kunne aflægge prøven.
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Derudover kan der findes yderligere information på Rådet for Sikker
Trafiks hjemmeside www.sikkertrafik.dk.

Med venlig hilsen

Færdselsstyrelsen
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