Hvad er en kontrollerende prøve?
En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk
køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft
kørekort.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?
Har kørekortet været frakendt ubetinget, skal det generhverves, før et nyt kan
udstedes.
For at generhverve skal du op til en kontrollerende køreprøve, som er en ganske
almindelig køreprøve hvor du skal aflægge og bestå, både en teoriprøve og en
praktisk prøve.
Har du haft kørekort i under tre år og har fået et kørselsforbud, skal du have
”Særlig køre-undervisning” og bestå en kontrollerende køreprøve for at hæve
kørselsforbudet. Denne særlige køreundervisning kræver undervisning på en
køreskole hvor du minimum skal have 7 teorilektioner og 8 kørelektioner.
Du henvender dig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk
undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Undervisningen må dog tidligst
påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.
Skal du op til en kontrollerende køreprøve, og har du kørekort til flere kategorier
kan du nøjes med at gå op til køreprøve i en af politiet valgt kørekort kategori.
Består du den kontrollerende køreprøve senest 2. gang får du alle kategorierne
tilbage ved denne kontrollerende køreprøve.
Består du ikke køreprøven senest 2. gang skal du generhverve alle de kategorier
som du fortsat ønsker at have kørekort til en for en.

Hvordan får jeg erhvervskort (taxi kort)?
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er
fyldt 21 år.
Helbredskravene til den person der vil erhverve kørekort til erhvervsmæssig
personbefordring er strengere end til almindelig bil kategori (B) og kan kun
udstedes til førere, der i forvejen har kørekort til bil kategori B.
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan nægtes udstedt under den i
straffelovens § 78, stk.2 nævnte betingelse. (Hvis du er dømt for et strafbart
forhold, f.eks. vold der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen
som taxachauffør).

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?
Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis kørekortet er erhvervet i et
EU land, eller i et land hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de
danske krav.
Politiet har en liste over de lande som Danmark accepterer at ombytte kørekort
med.
Er dit land ikke på denne liste vil politiet kræve, at du aflægger og består en
kontrollerende køreprøve, før dansk kørekort kan udstedes. Kontakt derfor
kommunen og spørg efter kørekortafdelingen

