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Ställd av Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Till Färöarnas regering 
 

Till Färöarnas regering 

Skriftlig fråga 
om färöiska färdskrivarkort 
 

Färöiska yrkeschaufförer upplever problem med att få utställt digitala färdskrivar-
kort på Färöarna. Chauffören kan därför inte registrera sin körtid i enlighet med 
de regler som gäller i Danmark och de övriga nordiska länderna. 
 
Det så kallade AETR-avtalet (European Agreement concerning the Work of Crews of 
Vehicles Engaged in International Road Transport) innehåller regler om internation-
ell yrkestrafik. Enligt avtalet ska yrkeschaufförer registrera sin körtid med en digital 
färdskrivare. För parter som inte skrivit under avtalet, bl.a. Färöarna, finns dock en 
möjlighet att fortsättningsvis använda färdskrivarkort som fylls i för hand. 
Nya fordon är dock i regel endast utrustade med en digital färdskrivare, vilket inne-
bär att chauffören måste få tillgång till ett digitalt färdskrivarkort. På Färöarna finns 
dock ingen myndighet som kan utställa sådana digitala färdskrivarkort. 
Det innebär i sin tur att en färöisk yrkeschaufför stöter på problem då hon/han 
kommer över till Danmark, eller något av de andra nordiska länderna, eftersom bris-
ten på ett digitalt färdskrivarkort gör att det inte är möjligt att registrera körtiden 
enligt gällande regler. 
 
Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har haft detta problem till behandling un-
der en längre tid, utan att kunna få klarhet i om Färöarnas regering har för avsikt att 
lösa detta problem eller ej. 
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För att få svar på den frågan önskar därför Nordiska rådets utskott för tillväxt och 
utveckling ställa följande fråga till Färöarnas regering. 
 

- Har Färöarnas regering för avsikt att lösa problemet med avsaknaden av ett 
digitalt färdskrivarkort i de färöiska lastbilar som ska resa till det europeiska 
fastlandet eller de Brittiska öarna, och om svaret på den frågan är ja på den 
frågan, hur ser tidplanen för det fortsatta arbetet ut? 
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