Ansogning om korekort
Ved indlevering at ansogningen kan der vre krav om, at folgende skal vedIgges (Se vejiedningen pa blankettens bagside):
• Et vellignende fotografi.
• En Igeattest.
• Dokumentation for identitet.
• Opholdstilladelse eller opholdsbevis.
• Et kursusbevis for gennemfort kursus I frdselsreIateret forstehjIp.
• AJT-kursusbevis for gennemført AIT-kursus.
• Dokumentation for srIig koreundervisning.
• Denne ansogning samt eventuelt allerede erhvervet korekort skal medbringes ved savel berammelse som afIggeIse af teori
prove og praktisk prove.
• Sâfremt koreundervisning er en forudstning for at aflgge koreprove, skal korelrerens eksemplar af lektionsplanen med
bringes ved sâvel teoriprove som praktisk prove.
• Ved afIggeIse af teoriprove og praktisk prove skal medbringes dokumentation for identitet (Se vejiedningen).
Udfyldes af borgerservicecentret

UDFYLDES AF ANSOGEREN

Korekortets nummer
-

udfyldes tydeligt, evt. med blokbogstaver

Efternsvn (or navnet et gittenavn, angives tillige fodenavn)

Personnurnrner

Telefonnummer dagtirnerne

Samthge fornasne

Fadeland (hvis ikke fodt Danmark)

Gade/vej (sdvanIig bopl)

Nr.

Sal

Side

Postnr

By

U)
H

Ansogningen vedrorer korekort til:
Motorcykel

-J

Almindelig bil

1A
[1 B indtil 3500 kg totalvmgt
Motorcykel
Almindelig bil indtil 3500 kg totalvgt
(stor)
m/pãhmngskoretoj over 750 kg totalvmgt
A
r1BIE
1
Traktor
Erhvervsmssig personbefordring
(motorredska
b)
1 T/M
F1EP—B Almindelig bN
(hue)

Cl)

w
U)
-J

>LL

C

Lastbil over
3500 kg totalvmgt

D

Lastbil I Star personbil

r1CIE [1DIE m/phmngskoretoj over 750 kg totaIvgt
Erhvervsmssig personbefordring

flEP—D Stor personbil

]Ombytning af udenlandsk korekort

D

U)
D

Star personbil med over 8
siddepL foruden forerens plads

Kontrollerende koreprøve

§

D

Forseelsestidspunkt

Tidligere korekort udstedt den

Politikreds

Kategori

For 1. marts 2002
1. marts 2002 ehber derefter

Korekortets numrner

Oplysningerne registreres i Kørekortregistret, der indeholder oplysninger om personer. til hvem der er udstedt korekort af danske myndighede og pobitiets register for pas- og korekort
produkhon, del indeholder oplysninger, der er nodvendige for pohitiets pas- 09 korekortproduktion. produktionskontrol ag lagerstyring. Rigspolitichefen er dataansvar(ig for registrene.
Ved mm underskrift giver jeg samtykke til, at der under behandlingen af denne ansogning af kommunen og pohitiet indhentes nodvendige oplysninger am mine korekortforhold, og af
politiet tihhige indhentes nadvendige oplysninger am eventuelle straffesager.
Ved mm underskrift erk(mrer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163*, at jeg ikke er i besiddelse af et korekort til ansøgte kategori udstedt i en stat, der er medlem at Den Euro
piske Union eller Island, Norge eTher Liechtenstein, oiler iovrigt er underlagt restriktioner eller frakendt retten til at føre motordrevet koretøj, hvortil der krmves korekort ide nmvnte lande.

I

Dato

Ansogerens ur.derskrift

Straffeiovens § 163: Den, sam i ovrigt til brug retsforholct, der vedkommer dot offentlige, skriftligt oiler ved andet lmsbart medie afgiver urigtig
erklmring eller bevidner
noget, sam den pâgmldende ikke har viden om, straffes med bode eller tmngsel indtil 4 mdneder.

UDFYLDES AF BORGERSERVICECENTRET
A (hue)

A (stor)

B

C

D

B/F

Korekort udstedt den

Gyldigt til den

Pátegningskoder:

I

I

I

Konstateret syn:
Udfyldes at borgerservicecentret
Klargjort af

Opdateringsgrundlaç
DIE
T/M

C/E

I

I

11111(1

ii

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ii

/

Dpdateret af

I

/

I

I

I

I

Korrigeret syn:

Dato

I

II

I

Iii

Samsyn:

Dato

P 23 (04/07)

Ansøgning om gronlandsk korekort

—

IEndring

Udfyldes af korekortkontoret
Korekortets nummer

Ansogning bedes udfyldt med tydelig skrift (maskinskrift eller kuglepen)

(
(
(
(

) lEndring (ndring af oplysning, defekt)

) Kørekort mistet (tabt/stj1et)
) Fornyelse (1geattest ved1gges)
) Udstedelse af grønlandsk korekort pa grundlag af et ikke-grønlandsk kørekort.

Det skal medbringe et fotograui (35 x 45 mm., portrtbiIIede uden hovedbekIdning, der er fremstillet ved fotografisk
proces)
De skal desuden forevise et offentligt udsted legitimationspapir, hvorafDeres personnummner fremgr.
Er De ikke dansk statsborger, skal De vedIgge gyldig opholdstilladelse, med mindre De Iovligt kan opholde Dem i
Gronland eller Danmark.

UDFYLDES AF ANSØGEREN (SKAL ALTID UDFYLDES)
Personnummer

Telefon i dagtimerne

Efternavn (er navnet et giftenavn, anfores tillige eget efternavn)

Fodeland

Samtlige fornavne

Kategori

Adresse

Ved mm underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter nødvendige
opIysniner om mine korekortsforhold og om eventuelle kriminalsager / straffesager.
Dato
Underskrift

ErkIring vedrørende mistet korekort
Hvor, hvornãr og hvordan er korekortet bortkommet?

Jeg afgiver erk1ring under kriminalansvar efter Kriminallov for Gronland § 32 * og anmoder om udstedelse af

genpart afkørekortet. Fremkommer det originale korekort efter at duplikatkorekortet er udstedt, forpligterjeg mm til
straks at aflevere det originale kørekort til Politiet
Ansogerens underskrift:
Dato

Udfy’Ides af korekortkontoret
Klargjort af

Dato.

Opdateret af:

Dato:

*Kriminallov for Gronland § 32
For faisk erkIring dommes den, som i ovrigt for eller til en offentlig myndighed
afgiver urigtig erkIring om forhold angende hvilket han er pligtig at afgive forkiaring eller som til brug i retsforhold,
der vedkommet de offentlige afgiver urigtig skriftlig erk1ring eller skrifthig bevidner noget, hvorom han eller hun
ingen kundskab bar.
-
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Ansogning om korekort

ndringer

-

Udfyldes af korekortkontoret
Karekortets nurnmer

Ansogningen bedes udfyldt med tydelig skrift (maskinskrift eller kuglepen).
?Endring (ndring af oplysninger, defekt)

Internationalt kørekort (gyldigt 1 âr)

Korekort mistet (tabt/stjâlet)

Fornyelse ((geattest vedIgges)

Internationalt korekortnr.

Ombytning af udenlandsk korekort
De skal medbringe et vellignende fotografi (35x45 mm, portrtbiIlede uden hovedbekldning) egnet til indscanning.
De skal desuden forevise et kerekort af kreditkorttypen, et gyldigt pas, hvoraf Deres identitet tydeligt fremgãr eller en
original dabs-, navne- eller fodselsattest vedlagt billedlegitimation. Hvis Deres personnummer ikke fremgâr heraf, skal De
herudover fremvise et dokument fra en offentlig myndighed, hvoraf Deres personnummer fremgar (evt. sygesikringsbevis).
Er De ikke dansk statsborger, skal De vedlgge gyldig opholdstilladelse eller -bevis, medmindre De lovligt kan opholde Dem
her landet uden tilladelse eller -hevis.
Ved ansogning om INTERNATIONALT KOREKORT skal De forevise et gyldigt dansk korekort, samt dokumentation for eventuel
navnendring.

UDFYLDES AF ANSØGEREN

—

Personnummer

Telefonnummer i dagtimerne

Etternavn (er navnet et giftenavn, anfores tillige eget fodenavn)

Fod&and (hvis ikke fodt I Danmark)

-J
Sarntlige fornavne

Adresse (sdvanhig bopI)
CD

uj Oplysningerne registreres Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af

danske myndigheder, og i Politiets register for Pas- og Korekortproduktion, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for politiets
pas- og karekortproduktion, produktionskontrol og lagerstyring. Rigspolitichefen er dataansvar(ig for registrene.
Ved mm underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter nodvendige oplysninger om mine
kørekortforhold og om eventuelle straffesager.
Ved mm underskrift erklrer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163’, at jeg ikke er i besiddelse af andre korekort
(end det oventor anforte korekortnr.) udstedt i en stat, der er medlem at Den Europiske Union eller Island, Norge eller Lichtenstein, eller
iovrigt er underlagt restriktioner eller frakendt retten til at føre motordrevet køretoj, hvortil der krves korekort i de nvnte lande.

O
.

>
U

Dato

Ansogerens underskrift

Andre korekort (end det ovenfor anforte korekortnr.)

0
D

ErkIring vedrorende mistet kørekort
Hvor, hvornâr og hvordan er korekortet bortkommet?

Oplysning om bortkommet kørekort registreres i Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er
udstedt kørekort af danske myndigheder, og i Schengen lnformationssystemet, der bl.a. indeholder oplysninger om stjá(ne eller pa anden
vis forsvundne identitetsdokumenter (pas, identitetskort, korekort). Rigpolitichefen er dataansvarlig for registrene.
Jeg afgiver erklring under strafansvar efter straffelovens § 163* og anmoder om udstedelse at genpart af korekortet. Fremkommer det
originale korekort efter at duplikatkerekort er udstedt, forpligter jeg mig straks at aflevere det originale korekort til politiet.
Data

Ansogerens underskrift

—

UDFYLDES AF KOREKORTKONTORET
A (lille)

A (stor)

B

Opdateringsgrundlag

C

BIE

D

Kørekort udstedt den

Udfyldes af korekortkontoret
Klargjort af

*

D/E

T/M

Gyldigt til den

Pâtegningskoder:

Konstateret syn:

OlE

I

I

I

I

I

I

/

I

I

I

I

I

I

I

I

Korrigeret syn:

I Dato

Opdateret af

I

I

I

/

I

I

I

I

I

I

I

I

Samsyn:

Data

Stratfelovens § 163: Med samme strat som § 162 anton (bode eller fngseI iridtil 4 rnáneder) stratton den, som i ovnigt til brug I retsforhold,
den vedkommer det otfentlige, afgiver unigtig erkIning ellen nknittligt bevidner noget, hvorom han ingen kundskab bar.

I

P 22 (07/05)

Qamutit motoorillit atorunnaarneranni akileraarummik utertitsineq
Godtgørelse at motorafgift ved afmelding at køretøj

Piginnttup atia tamakkiisoq I
Ejers fulde navn:
BiiIip GR-normua / Bilens
GR-nr.
Reg.nr.

+

kontonummer

UlIoq I Dato:

Atsiorneq I Underskrift:

Qamutit motoorillit atorunnaarnerisa kingunerisaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 16. juuni 1987imeersumi § 4, imm. 1 malillugu akileraarutit akilerneqarsimasut qaammatip atuiunnaarfiusup tullia
ta aallaqqaataaniit utertinneqassapput.
Assersuutigalugu qamutit motoorillit juunip qaammataani atorunnaarsimappata, taava juuIimiit
septembarimut akiliutit utertinneqassapput.

—

Akiieraartarnermut Pisortaqarfiup erseqqissassavaa qamutit motoorillit nalunaarsorneqarnerat
ingerIatiinnarlugu allamik pigineqalersimappata, akileraarutit akilerneqareersimasut utertinneqar
sinnaanngimmata.
Akiliutigisimasavit sinneri qulaani paasissutissiinerit naapertoriugu aningaaserivimmi kontunnut
ikineqassapput.
** * ** * **** ** *

I forbindelse med afmelding af Deres motorkøretøj godtgøres den betalte afgift fra den 1. I màned
en efter afmeldingen, jvnfør § 4, stk. I I Landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987.
Som eksempei vii De modtage godtgørelse for perioden juli
afmeldes I juni màned.

—

september, sàfremt motorkøretøjet

Skattedirektoratet skal gøre opmrksom pa, at der ikke sker godtgørelse af betalt motorafgift i for
bindelse med ejerskifte uden forudgáende afmelding af motorkøretøjet.
Ved oplysning af ovennvnte oplysninger vii De modtage den godtgjorte motorafgift direkte pa den
af Dem ovenfor anførte bankkonto.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen

Akileraartarnermut Pisortaqarfik
Skattedirektoratet

Anmeldelse

REGISTRERING

tI

OMREGISTRERING

eller

af

motorkØretøj, pâhngsvogn, sttevogn, snescooter, traktor og

S

(3

motorredskab.
Qa m uti p

m

otoo ri hip

i ma I u u n ni it

m isissorneqa rnissaa ni k

nalunaarsorneqarnissaanik

nalunaarut

qamutit

kalusiuttakkat,

usisaat peertagaq, qamuteralaat, traktori aammalu suhinermi
atortussiaq motorimik ingerlatilik.
Udfyldelse bør ske med maskin- eller blokskrift

Imersorneqartariaqarpoq maskinamik naqitaasanilluunniit allallugu
Mrke/Type/ârgang
Mrke/Type/ukioq sananeqarfia

Art
Suussusia

Med trmkkrog?

El Personbil
El Personbil (ATV)
El Star personbil
El Varebil
El Taxi

El JA/AAP

El

NEJ/NAAMIK

Stel nr,
Qamutitaata nr.

El Lastbil
El Bus
El Skolebus
El Udrykningkt.
El Motorcykel

Bruger
Atuisoq

Anvendelse
Sumut atorneqarnera

El Privatkørsel
El FirmakØrsel
El TaxikØrsel
El Arbejdskørsel
El Godsbefordring

Egenvgt (kg)
Useqarani oqimaass.

Totalvgt (kg)
useqarluni oqimaass.

Antal personer (føreren indbefattet)
Inuit qassit ilaasor. (ingerlatits. llanngull.)

El Sttevogn
El Bil til stte’ogn

El Elbil
El Snescooter
El Traktor
El Motorredskab
El Anhnger

El Udlejning
El Brandbil
El Politibil
El Ambulance

Forsikringsselskab
Sillimasiisarfiup aqqa

Forbeholdt politiet
Politinit immersugassaq

Policenummer
Forsikringsbevis nr.
Reg.nr.

Ejers fornavne, efternavn, stilling og adresse
Piginnittup aqqi, atorli najugaalu

Reg.dato

Ejers (bruger) cpr.nr For firmaer angives GER.nr (SE.nr)
Piginnittup (atuisup) cpr.nr—Suliffeqarfiuppat, taassuma GER. nr. (SE.nr)
—

Bemrkninger

S.•

.

...

,..SS,..

.

_

-

Ejers Ibruger) tlf.nr./mobil
Piginnittup (atuisup) telefonia/mobilia

—

:.

-

.

-

.

.

Køretøjet er (sat kryds)
qamut (krydsileruk)
Nyt
Nutaajuvoq

Brugt og tidligere reg. i Grønland /
Atornikuuvoq siornatigut Kalaallit
Nunaanni nalunaarsorneqarsimalluni

Brugt, men lkke tidi. reg. i Grønland /
Atornikuuvoq siornatigulli Kalaallit
Nunaanni nalunaarsorneqarsimangilaq

El

El

El

El Forsikringsbevis forevist

KØretØjets farve
Biilip qalipaatai

El Godkendelse ngtet
Registrering første gang
Nalunaarsorneqarpoq siullermik (ulloq)

Anmeldelsesdato
Ulioq nalunaarsorneqarfia

PG 54(10/13)

Tidligere reg.nr.
Siornatigut nalunaarsorneqarnermi normua

Ejers (bruger) underskrift
Piginngittup (atuisup) atsiornera

El Godkendt
Godkendt data

Politiets underskrift og stempel

