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Oplysninger/attester

Adresseoplysninger 83,00 kr.

Bopælsattester 83,00 kr.

150,00 kr.

210,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år 150,00 kr.

Pas 12 - 17 år 178,00 kr.

Pas 18 - 64 år 890,00 kr.

Pas fra 65 år 378,00 kr.

Pasfoto 125,00 kr.

pas eller dette er ødelagt.

Køreprøver og kørekort mv. 
Priser for kørekort mm. følger kap. 17 a, Betalingsbestemmelserne i Færdselsloven. 

Køreprøver:
Teoretisk og praktisk køreprøve 600,00 kr.
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280,00 kr.
Kontrollerende køreprøve 890,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, for første kategori 340,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, efterfølgende kategorier 320,00 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig ved samtidig med prøve til motorcykel 460,00 kr.

Fornyelse af kørekort:
Andre kørekort end de nedenfor nævnte 140,00 kr.

0,00 kr.

180,00 kr.

Til erhvervsmæssig personbefordring 280,00 kr.

120,00 kr.

Med kørelærergodkendelse 280,00 kr.

Ombytning af kørekort
280,00 kr.

140,00 kr.

Tvungen som følge af nye regler og lignende 140,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280,00 kr.
Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140,00 kr.

Internationalt kørekort 25,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 170,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140,00 kr.

Udstedelse af turistkørekort 0,00 kr.

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LM og AM
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LM og AM

Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift

Billedlegitimationskort (inkl. foto) 

Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er 
fyldt 75 år

Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning

Pr. 1.2.2021 er der indført dobbeltgebyr såfremt, man ikke kan fremvise sit tidligere 
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Takster for udsendelse af rykkerbreve
Rykkerbrev når kravet har udpantningsret 250,00 kr.

Takster vedr. andre rykkerskrivelser 100,00 kr.

Underretningsafgift 450,00 kr.

Andre gebyrer
Trafikbøger (taxakørsel) 90,00 kr.

Digitalt billede 125,00 kr.

Sager til Huslejenævnet 312,00 kr.

Postkort 25,00 kr.

Folkeregisterbøder
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end én måned) (§57,1,1) 600,00 kr.
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1,2) 600,00 kr.

Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1,3) 3.000,00 kr.

I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,3) 5.000,00 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller at afgive urigtige oplysninger (§57,1,5) 3.000,00 kr.

I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,5) 5.000,00 kr.


