
Regelsæt Nationale regler i DK (gælder for 
danske beviser/dokumenter til 
kørsel på dansk strækning) 

EU-regler (gælder for danske 
beviser/dokumenter til kørsel i 
EU/EØS/UK)* 

Lempelse fra kvalifikationskrav 
og uddannelse af 
varebilschauffører 

Lempelse udløber 30. juni 2020 Ej relevant 

Kørekort C1, C1/E, C, C/E, D1, 
D1/E, D, D/E 

Kort, der udløber i perioden 1. 
marts til 30. juni 2020, bevarer 
gyldighed til 31. oktober 2020 

Gyldigheden på kørekort, der 
udløber mellem 1. februar og 31. 
august, forlænges med 7 
måneder fra udløbsdatoen 
angivet på kortet. 

Chaufføruddannelsesbevis Beviser, der udløber i perioden 1. 
marts til 30. juni 2020, bevarer 
gyldighed til 31. oktober 2020 

Gyldigheden på beviser, der 
udløber mellem 1. februar og 31. 
august, forlænges med 7 
måneder fra udløbsdatoen 
angivet på beviset. 
Samtidig forlænges fristen med 
syv måneder for chauffører, der 
tidligere har gennemført 
kvalifikationsuddannesen, hvis 
de skal på efteruddannelse i 
perioden 1. februar til 31. august 

2020.  
Uddannelsesbevis til førere af 
køretøjer til vejtransport af 
farligt gods (ADR-bevis) 

Beviser, der udløber i perioden 1. 
marts til 30. juni 2020, bevarer 
gyldighed til 31. oktober 2020 

Gyldigheden på ADR-beviser, der 
har udløb mellem den 1. marts 
2020 og 1. november 2020, 
forlænges til den 30. november 
2020. Beviset skal være fornyet 
inden den 30. november 2020, 
ellers skal man op til en helt ny 
eksamen. Lande, hvor dette er 
gældende, kan tilgås her. 

Sikkerhedsrådgiverbevis Beviser, der udløber i perioden 1. 
marts til 30. juni 2020, bevarer 
gyldighed til 31. oktober 2020 

Gyldigheden på 
sikkerhedsrådgiverbeviser, der 
har udløb mellem den 1. marts 
2020 og 1. november 2020, 
forlænges til den 30. november 
2020. Beviset skal være fornyet 
inden den 30. november 2020, 
ellers skal man op til en helt ny 
eksamen. Lande, hvor dette er 
gældende, kan tilgås her. 

STA-bevis Kort, der udløber i perioden 1. 
marts til 30. juni 2020, bevarer 
gyldighed til 31. oktober 2020 

Ingen 

Økonomisk grundlag for at have 
en fællesskabstilladelse efter 
forordning 1071/2009 

 Hvis myndigheden fastslår, at 
virksomheden ikke opfylder det 
økonomiske grundlag på 
baggrund af årsregnskaber og 

https://itd.dk/nyheder/itd-medlemsinfo/2020/forlaengelse-af-gyldighed-af-adr-beviser-og-sikkerhedsraadgiverbeviser/
https://itd.dk/nyheder/itd-medlemsinfo/2020/forlaengelse-af-gyldighed-af-adr-beviser-og-sikkerhedsraadgiverbeviser/


certifikater for regnskabsår, der 
dækker hele eller dele af 
perioden 1. marts 2020 til 30. 
september 2020, kan 
myndigheden fastsætte en frist 
på op til 12 måneder til at rette 
ind.  

Fællesskabstilladelse (gods)  Gyldigheden på 
fællesskabstilladelser (gods), der 
udløber mellem den 1. marts og 
31. august 2020, forlænges med 
6 måneder fra udløbsdatoen 
angivet på tilladelsen.  

Førerattest (1072/2009)  Gyldigheden på førerattester, 
der udløber mellem 1. marts og 
31. august 2020, forlænges med 
6 måneder fra udløbsdatoen på 
attesten. 

Fællesskabstilladelse (bus)  Gyldigheden på 
fællesskabstilladelser (bus), der 
udløber mellem den 1. marts og 
31. august 2020, forlænges med 
6 måneder fra udløbsdatoen 
angivet på tilladelsen. 

Førerkort  Myndighederne har to måneder 
til at forny beviser, der udløber 
mellem 1. marts og 31. august 
2020. Tilsvarende gælder for 
erstatningskort. 
I perioden indtil det nye kort 
modtages, kan chaufføren ”køre 
på strimmel”. Chaufføren skal 
dog kunne bevise, at der er 
anmodet om en fornyelse af 
førerkortet eller om 

erstatningskort.  
 

Ovenstående lempelser gælder for danske beviser/certifikater/attester. Der kan være andre lempelser 

gældende for attester udstedt i øvrige lande i EU/EØS.  

Der er i Danmark ikke lempet efter EU-reglerne for tidsfrister for det periodiske syn.   

I Danmark blev der udstedt en ny bekendtgørelse om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3, i lov om 

godkendelse og syn af køretøjer (synsloven) i forbindelse med håndtering af COVID-19.  

  



Denne forlænger suspenderingen af frister i medfør af § 3 i synsloven frem til den 31. august 2020 og 

suspenderer inddragelse af et køretøjs nummerplader frem til den 24. november 2020, hvis køretøjet ikke 

er godkendt ved syn eller afmeldt. 

 

 

*Myndigheder i andre lande i EU/EØS/UK er forpligtet til at anerkende danske beviser, hvor gyldigheden er 

forlænget efter EU-reglerne. 

 


