
Takstblad
Pas

Pas 0 - 11 år 115,00                   kr.
Pas 12 - 17 år 143,00                   kr.
Pas 18 - 64 år 628,00                   kr.
Pas fra 65 år 378,00                   kr.
Pasfoto 125,00                   kr.

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 motorsykel og almindelig bil med påhængskøretøj 208,00                   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.

Takster for udsendelse af rykkerbreve
Rykkerbrev når kravet har udpantningsret 250,00                   kr.

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LM og AM

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

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



Takstblad
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.


