Frakendelse og kørselsforbud, senest opdateret d. 22. april 2015
Betinget frakendelse af førerretten
Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder
færdselsloven. Det fremgår af færdselsloven, hvornår betinget frakendelse af
førerretten kan komme på tale.
Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på 3 år ikke
overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes, og at du består en
kontrollerende køreprøve.
Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk
prøve). Fristen for at aflægge den kontrollerende køreprøve er 6 måneder fra
afgørelsesdato.
Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har
givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke
består den kontrollerende køreprøve.
Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel eller euforiserende
stoffer, skal du gennemføre et kursus i alkohol. narko og trafik (ANT-kursus), før du kan
aflægge den kontrollerende køreprøve.
Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med
tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for
den kontrollerende køreprøve. Dog kan udvidelse til kategori BE/ påhængskøretøj til
almindelig bil ikke træde i stedet for en kontrollerende køreprøve, idet denne udvidelse
alene kræver en praktisk køreprøve.
Ubetinget frakendelse af førerretten
Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder
færdselsloven. Det fremgår af færdselsloven, hvornår ubetinget frakendelse af
førerretten kan komme på tale.
En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal
derfor aflevere dit kørekort til politiet.
Skyldes frakendelsen spirituskørsel eller kørslen under påvirkning af
bevidsthedspåvirkende stoffer, medicin eller sygdom, skal du gennemføre kursus i
alkohol/narko/ trafik – ANT-kursus. Kurset kan tidligst påbegyndes 3 måneder før
frakendelsestidens udløb.
Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat
ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende
køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).
Du kan tidsligst aflægge teoriprøve 1 år før frakendelsestidens udløb, og den praktiske
køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb.
Hvis overtrædelsen er begået inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede
førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre særlig køreundervisning. Det fremgår
af færdselsloven, hvornår det er tilfældet.
Kørselsforbud
Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de
første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselsloven,
hvornår kørselsforbud kan komme på tale.
Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit
kørekort til politiet.
Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og
bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har
fået et kørselsforbud på grund af kørsel med spiritus eller euforiserende stoffer, skal du
i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol/ narko og
trafik (ANT-kursus).
Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig
afgørelse om kørselsforbud.

