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Ställd av Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Till Finlands regering 
 

Till Finlands regering 

Skriftlig fråga 
om erkännande av färöiska (och grönländska) körkort 
 

När en person bosätter sig i ett nordiskt land ska gällande körkort bytas ut till bo-
sättningslandets.  Färöiska körkort kan inte bytas ut i alla nordiska länder. I Sverige 
och i Finland betraktas det färöiska körkortet som utgivet i ett land som inte är 
medlem av EU och kan därför inte bytas ut mot det svenska eller det finska.  
 
Färöarna (och Grönland) är inte avtalspart i överenskommelsen gjord den 12 no-
vember 1985 mellan Danmark, Finland, Sverige och Norge om gemensamt god-
kännande av körkort och registrering av fordon och det är inte möjligt att ansluta 
till överenskommelsen vid nuvarande tidpunkt.  Det har funnits överväganden om 
att göra en revision av överenskommelsen i nordisk regi, men detta har lämnats 
utan åtgärd, då de områden som överenskommelsen omfattar, till stor del regle-
ras av EU-regler, inklusive EU:s körkortsregler. Färöarna (och Grönland) är varken 
medlem av EU eller EES. 
 
Det är möjligt att byta ut det färöiska körkortet mot ett danskt, norskt, isländskt 
och brittiskt (Ett Grönländskt kan dock inte ens fritt bytas in mot ett 
danskt).  Detta kan innebära att innehavaren av ett färöiskt körkort tvingas mel-
lanemigrera till ett av dessa länder för att kunna byta ut sina körkort vid bosätt-
ning i Sverige eller Finland.  
 
För svensk del gäller följande i förhållande till körkort som utfärdats på Färöarna 
och Grönland. Körkorten erkänns för körning i Sverige i enlighet med sitt innehåll. 
Om körkortshavaren bor permanent i Sverige gäller körkort utfärdat på Färöarna 
eller Grönland under ett år, varefter personen behöver ett svenskt körkort för att 
få fortsätta köra. Om personen bor i Sverige tillfälligt, exempelvis för tidsbegrän-
sade studier eller arbete, kan undantag från bestämmelserna sökas hos den an-
svariga svenska myndigheten Transportstyrelsen, så att körkortet från Färöarna el-
ler Grönland kan gälla för längre tid än ett års permanent boende. Om Marie-
hamnsöverenskommelsen ska omarbetas eller en ny överenskommelse slutas, 
krävs det dock för svensk del även att lagstiftningen ändras. 
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Finland har tidigare meddelat att det skett en ändring av körkortslagen, som 
trädde i kraft den 1 februari 2019 i Finland. Körkort utfärdade på Färöarna och 
Grönland godkänns för att framföra fordon på finska fastlandet under högst ett år 
efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Ändringen gäller körkort för bil i kate-
gori B, samt motorcykelkörkort. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort 
krävs det att körkortsinnehavaren avlägger motsvarande förarexamen i Finland. 
 
Med anledning av detta, önskar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, 
ställa följande fråga. 
 

- Har Finlands regering för avsikt att, likt Danmarks, Islands, Norges och 
Storbritanniens regeringar, göra det möjligt för innehavare av färöiska, 
(samt Grönländska) körkort, att kunna byta in sitt körkort mot ett finskt 
sådant, på samma villkor som för medborgare i övriga Norden och i 
EU/EES-länderna? 

 
- Om svaret på ovanstående är ja, hur ser tidplanen för den vidare proces-

sen ut? 
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