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Fyrirspyrjandi Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

Til Ríkisstjórnar Finnlands 
 

Skrifleg fyrirspurn 

til Ríkisstjórnar Finnlands 

um viðurkenningu á færeyskum (og grænlenskum) ökuskírteinum 
 

Þegar einstaklingur sest að í norrænu landi þarf hann að skipta út gildandi 
ökuskírteini fyrir ökuskírteini gefnu út í búsetulandinu.  Ekki er hægt að skipta út 
færeyskum ökuskírteinum í öllum norrænum löndum. Í Svíþjóð og Finnlandi er litið 
svo á að færeyskt ökuskírteini sé gefið út í landi sem á ekki aðild að ESB og því sé 
ekki hægt að skipta því út með sænsku eða finnsku ökuskírteini. 
 
Færeyjar (og Grænland) eiga ekki aðild að samningi frá 12. nóvember 1985 milli 
Danmerkur, Finnlands, Svíþjóðar og Noregs um gagnkvæma viðurkenningu á 
ökuskírteinum og skráningu bifreiða, og í dag er ekki hægt að gerast aðili að 
samningnum.  Rætt hefur verið um að endurskoða samninginn á norrænum 
vettvangi en til þess hefur ekki komið enn, því þau svið sem samningurinn tekur 
til, falla að miklu leyti undir regluverk ESB, þar á meðal reglur ESB um ökuskírteini. 
Færeyjar (og Grænland) eiga hvorki aðild að ESB né EES. 
 
Það er hægt að skipta út færeysku ökuskírteini fyrir danskt, norskt, íslenskt og 
breskt (grænlensku ökuskírteini er ekki einu sinni hægt að skipta út fyrir danskt 
ökuskírteini). Þetta getur orðið til þess að handhafi færeysks ökuskírteinis þurfi 
fyrst að flytjast búferlum til einhvers þessara landa til að geta fengið nýtt 
ökuskírteini er hann/hún sest að í Svíþjóð eða Finnlandi.  
 
Í Svíþjóð á eftirfarandi við um ökuskírteini sem gefin eru út í Færeyjum og á 
Grænlandi: Ökuskírteinin eru tekin gild vegna aksturs í Svíþjóð í samræmi við 
inntak þeirra. Ef handhafi ökuskírteinis er búsettur í Svíþjóð gildir ökuskírteini sem 
gefið er út í Færeyjum eða á Grænlandi í eitt ár, en eftir það þarf viðkomandi 
sænskt ökuskírteini til að fá að halda áfram að aka. Ef handhafi ökuskírteinis býr 
tímabundið í Svíþjóð, t.d. vegna tímabundins náms eða vinnu, er hægt að sækja 
um undanþágu frá reglunum hjá viðeigandi sænskum yfirvöldum 
(Transportstyrelsen), svo ökuskírteinið frá Færeyjum eða Grænlandi geti gilt 
lengur en í eitt ár með fastri búsetu. Ef endurskoða á Maríuhafnarsamninginn eða 
gera nýjan samning, þarf að breyta lögum í Svíþjóð. 
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Finnland hefur áður tilkynnt að breytingar á lögum um ökuskírteini hafi öðlast gildi 
1. febrúar 2019 í Finnlandi. Ökuskírteini sem gefin eru út í Færeyjum eða á 
Grænlandi gilda til að aka á meginlandi Finnlands að hámarki í eitt ár eftir að 
handhafi ökuskírteinis kemur til landsins. Breytingarnar eiga við um ökuskírteini í 
flokki B og ökuskírteini fyrir bifhjól. Til að skipta út ökuskírteini og fá finnskt 
ökuskírteini verður handhafi þess að taka sambærilegt ökupróf í Finnlandi.  
 
Af þessu tilefni leggur Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin fram eftirfarandi 
fyrirspurn: 
 

- Hefur finnska ríkisstjórnin í hyggju, eins og ríkisstjórnir Danmerkur, Íslands, 
Noregs og Bretlands, að gera handhöfum færeyskra (og grænlenskra) 
ökuskírteina kleift að skipta ökuskírteinum sínum út fyrir finnskt 
ökuskírteini með sömu skilmálum og gilda um borgara annarra norrænna 
landa og landa ESB/EES? 

 
- Ef svo er, hvernig lítur tímaáætlun fyrir ferlið út? 
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