Kørekortets nummer

5 708410 050138

Indleveres til kommunen
Personnummer

Ansøgning om kørekort
til lille knallert

P23A

(kategori lille knallert)
Se i øvrigt vejledningen på blankettens bagside

Ansøgning indleveres til kommunens borgerservice vedlagt et vellignende fotografi. Hvis ansøger er under
18 år, skal ansøgningen indleveres til bopælskommunen.
A
A

udfyldes af ansøger

K

udfyldes af kommunen

L

udfyldes af underviser S

udfyldes af prøvesagkyndig/
censor/tilsynsførende

Udfyldes af ansøgeren - udfyldes tydeligt, evt. med blokbogstaver
Efternavn

Telefonnummer i dagtimerne

Samtlige fornavne

Fødeland (hvis ikke født i Danmark)

Gade/vej (sædvanlig bopæl)

Nr.

Sal

Side

Postnr.

By

Ansøgningen vedrører kørekort til
Ansøger under 18 år

Ansøger 18 år eller derover

Ombytning af udenlandsk
knallertkørekort

Fornyelse, ændringer eller mistet kørekort

Førstegangsudstedelse

Forseelsestidspunkt

Generhvervelse af retten til at føre lille knallert
Politikreds

Tidligere kørekort udstedt den

Tidligere kørekorts nummer

Oplysningerne registreres i Kørekortregistret, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af danske myndigheder, og i politiets register for pas- og kørekortproduktion, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for politiets pas- og kørekortproduktion, produktionskontrol og lagerstyring. Rigspolitiet er dataansvarlig for registrene.
Opmærksomheden henledes på, at kommunen og politiet indhenter de nødvendige oplysninger om dine kørekortforhold, herunder eventuelt oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU-, EØS- og tredjelande, eventuelt ved kontakt til ambassader til brug for behandlingen af min ansøgning om kørekort, og at politiet tillige indhenter nødvendige oplysninger om eventuelle straffesager. Find information om politiets behandling af personoplysninger på www.politi.dk/personoplysninger.
Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163, at jeg ikke er i besiddelse af et kørekort til lille knallert udstedt i et EU- eller EØS-land eller i øvrigt er underlagt restriktioner eller frakendt retten til at føre lille knallert, hvortil der kræves kørekort
i de nævnte lande.
Dato

Underskrift - Ansøger

Straffelovens § 163: Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

K

Udfyldes af kommunen
Kørekort til kategori lille knallert udstedt

Gyldigt til

Påtegningskoder

Klargjort af

Dato

Opdateret af

Dato

KLE 23.09.10G01 KK 023 (05/2020)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Færdselsstyrelsen
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Personnummer

Ansøgningen om kørekort vedrører
L

Udfyldes af underviseren (gælder kun for ansøgere under 18 år)
Undertegnede underviser erklærer herved i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen, at der i undervisningen
mindst har været anvendt:
•
det i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i teori og risikoforståelse
•
det i bekendtgørelsen foreskrevne antal lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel)
•
de i bekendtgørelsen omtalte undervisningsdage
Det erklæres endvidere, at undervisningen er givet i overensstemmelse med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for
knallertundervisning og afholdelse af køreprøver.
Undervisning i teori er foretaget af
Navn, adresse og telefonnummer

Dato og underskrift

Undervisning i kørsel er foretaget af
Navn, adresse og telefonnummer

K

Dato og underskrift

Udfyldes af kommunen
Eventuelle bemærkninger

Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp for unge
knallertkørere (ansøgere under 18 år)

L
S

Kommunens navn, adresse (evt. stempel)

Kommunens navn, adresse (evt. stempel)

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Udfyldes af henholdsvis underviseren/prøvesagkyndige/censor/tilsynsførende efter prøvens afholdelse
Dato

Dato

Teoriprøven bestået den

Praktisk prøve bestået den
(ansøgere under 18 år)

Underviseren • (evt. stempel) (ansøgere under 18 år)

Censor • (evt. stempel) (ansøgere under 18 år)

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Prøvesagkyndige/tilsynsførende • (evt. stempel)
(ansøgere 18 år eller derover)

Ansøgers
FOTO

Krav til foto
fremgår af
vejledningen

Dato og underskrift

KLE 23.09.10G01 KK 023 (05/2020)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Færdselsstyrelsen
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A

udfyldes af ansøger

K

udfyldes af kommunen

L

udfyldes af underviser S

udfyldes af prøvesagkyndig/
censor/tilsynsførende

Vejledning til ansøgning om kørekort til lille knallert
Ved indleveringen af ansøgningen, eller på et senere tidspunkt, kan der være krav om, at følgende skal vedlægges
Fotografi
Fotografi skal altid vedlægges ansøgningen.
Fotografiet skal opfylde følgende krav:
•
være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og
uden huller, stempler eller andre beskadigelser,
•
være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35x45
mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden,
•
være taget lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden
hovedbeklædning og det øverste af skuldrene (det kan
dog tillades, at du bærer hovedbeklædning, såfremt
du af religiøse grunde fremsætter begæring herom),
•
ansigtet skal være jævnt belyst,
•
begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være
rettet mod kameraet,
•
munden skal være lukket,
•
briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser, og
•
baggrunden skal være lys og uden skygger og andre
motiver.
Dokumentation for identitet
Hvornår:
Du skal godtgøre din identitet ved indlevering af ansøgning
om kørekort. Hvis du skal aflægge en praktisk prøve og/eller en teoriprøve for at få udstedt kørekort, skal du dog først
godtgøre din identitet i forbindelse med aflæggelse af teoriprøven og den praktiske prøve.

Hvordan:
Du skal godtgøre din identitet ved forevisning af:
•
Tidligere udstedt kørekort af kreditkortmodellen eller
gyldigt pas.
•
Hvis du ikke har noget pas eller kørekort af kreditkortmodellen, skal du forevise original dåbs-, navne- eller
fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedelegitimation. Hvis dit personnummer ikke fremgår tydeligt af de foreviste dokumenter,
skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt
af en offentlig myndighed, hvoraf dit personnummer
tydeligt fremgår.
Opmærksomheden henledes på, at du altid kan blive anmodet om at fremvise yderligere dokumentation for din
identitet, at besvare kontrolspørgsmål eller at møde sammen med en anden person, som skriftligt kan bevidne din
identitet.
Opholdstilladelse eller opholdsbevis
Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du
vedlægge gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis,
medmindre du lovligt kan opholde dig her i landet uden tilladelse.
Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp for unge
knallertførere
Hvis du er under 18 år, kan der ikke udstedes kørekort til
lille knallert, før du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere. Kurset skal være
gennemført før aflæggelse af den praktiske prøve.
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