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Anmodning om indhentning af lægeattest 

 

Borgerservice har fremsendt din ansøgning om fornyelse af kørekort hertil. Inden dit kørekort kan forny-

es, skal det vurderes, hvorvidt du fortsat lever op til de helbredsmæssige betingelser for at have et køre-

kort. 

 

Du bedes derfor indhente en skematisk lægeattest (Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedel-

se af kørekort) udfyldt af din sædvanlige læge og sende den til Politiets Administrative Center - Kørekort. 

Attesten skal indeholde oplysninger om hele din helbredsmæssige situation. 

 

Det fremgår af de lægelige oplysninger i din kørekortsag fra 2017, at du har eller har haft: 

 

 Anden sygdom i nervesystemet 
 

 

På baggrund af ovenstående oplysninger, skønner jeg, at det er nødvendigt at indhente en lægeattest til 

brug for vurderingen af, om du fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne have køre-

kort. Lægeattesten vil således også danne baggrund for en vurdering af, hvorvidt det fornyede  

kørekort kan udstedes for en periode af 15 år, eller der skal tilknyttes en tidsmæssigt kortere begrænsning. 

 

Du anmodes derfor om at indsende en skematisk lægeattest (motorattest) fra din sædvanlige læge hertil, 

inden den 2. marts 2019. Du skal selv afholde udgiften til lægeattesten.  

 

Jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at du har pligt til at medvirke til de lægeundersøgelser, som 

politiet finder nødvendige for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt du fortsat opfylder de helbredsmæs-

sige betingelser for at have kørekort.  

 

 



 
 Side 2 

 

Retsvirkninger 

Hvis du ikke fremsender lægeattesten inden den angivne frist, vil du få afslag på fornyelse af kørekort. 

 

Lovgrundlag 

En eventuel afgørelse om inddragelse af førerretten vil blive truffet efter følgende regler:  

 

Færdselsloven 

 § 56, stk. 2, nr. 2 (helbredsmæssige betingelser for udstedelse af kørekort). 

 

 § 59, stk. 3 (kørekort kan fornys, såfremt den pågældende fortsat opfylder de helbredsmæssige be-

tingelser). 

 

Kørekortbekendtgørelsen 

 

 § 99, stk. 4, nr. 3 (politiet kan inddrage førerretten straks, hvis ansøger ikke medvirker til nødven-

dige undersøgelser). 

 

 § 102, stk. 1, nr. 1 (pligt til at medvirke til nødvendige lægelige undersøgelser). 

 

Bestemmelserne kan findes på www.retsinfo.dk.   

 

 

 

   Med venlig hilsen 
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