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Tórshavn, tann: 26. juni 2020 
J. nr.: 20/00254-6 
Jeres j. nr. 20-00079-1 

Svar til Nordisk Råd (Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden) ang. spørgsmål til 
Færøernes regering om færøske førerkort 
 
Færøernes regering modtog d. 29. april 2020 et spørgsmål (E10/2020) fra Udvalget for Vækst og 
Udvikling i Norden om færøske førerkort (takografkort). 
 
Spørgsmålet var sålydende: 
 
”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?” 
 
Færøernes regering har følgende svar og kommentar til spørgsmålet: 
 
Den færøske regering (det daværende færøske ministerie for transport og infrastruktur) var i 2015 og 
2016 i tæt dialog med det daværende danske Transport- og Bygningsministerie om problemerne med 
det færøske førerkort. Resultatet var bekendtgørelse nr. 724 af 14.06.2016 om ændring af 
bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 
 
Ved bekendtgørelse nr. 724 af den 14. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af 
takografkort blev det muligt for chauffører med sædvanlig bopæl på Færøerne at få udstedt et 
førerkort. Frem til 2018 skulle ansøgning om førerkort indleveres hos Politiet på Hovedbanegården i 
København. I 2018 blev denne praksis ændret, og ansøgere kunne herefter indlevere ansøgning om 
førerkort hos Politiet i Tórshavn, hvilket også fremgår af hjemmesiden: 
https://politi.fo/koyrikort/foerarakort.  
 
Færøernes regering vurderer på den baggrund, at problemerne med de færøske førerkort ikke 
længere er en grænsehindring for færøske chauffører, der ønsker at køre i lande, der er omfattet af 
AETR-aftalen. 
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