
 

Dette har du brug for, når du søger digitalt: 

Førerkort: 
Søges via www.borger.dk 

1. NemID eller MitID 
2. Kopi/scanning/billede af dit kørekort– i god kvalitet: 

 Originalt kørekort – for- og bagside 
 Midlertidigt kørekort 
 Kørekort-app 

3. Digitalt pasfoto af ansøgeren, fotografiet skal opfylde følgende krav: 
 være et vellignende digitalt portrætbillede 
 være af god kvalitet 
 være taget lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skulderen (det kan dog tillades, at 

du bærer hovedbeklædning, såfremt du af religiøse grunde fremsætter begæring herom) 
 ansigtet skal være jævnt belyst 
 begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet med kameraet 
 munden skal være lukket 
 briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser 
 baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver 

4. Betalingskort 
5. Ved fornyelse/erstatning/udskiftning: det nuværende førerkorts kortnummer 

Virksomhedskort: 
Søges via www.virk.dk 

1. NemID medarbejdersignatur (eller digital signatur) 
2. Betalingskort 
3. Ved fornyelse/erstatning/udskiftning: det nuværende virksomhedskorts kortnummer 

Værkstedskort: 
Søges via www.virk.dk 

1. NemID medarbejdersignatur (eller digital signatur) 
2. Værkstedets autorisationsnummer 
3. Betalingskort 
4. Ved fornyelse/erstatning/udskiftning: det nuværende værkstedskorts kortnummer 
5. Personoplysninger på den mekaniker, som værkstedskortet skal personaliseres til. Særligt ved 

mekaniker bosat i udlandet, skal rette adresse angives 
6. E-mailadresse på værkstedets stedlige, daglige leder og e-mailadresse på værkstedets ansvarlige 

indehaver(e.) De skal medunderskrive ansøgningen digitalt og samtykke til, at Færdselsstyrelsen må 
indhente vandelsoplysninger i forbindelse med sagens behandling samt til, at værkstedet lever op til 
kravene for kunne få udstedt værkstedskort. 

Ved fejl i ansøgningen: 
Venligst vær opmærksom på, at der bliver sendt en e-mail til den e-mailadresse, der er blevet oplyst på 
ansøgningen, hvis der er fejl i den modtagne ansøgning. I mailen vil der være et link til Bluewhale. 
Bluewhale er en sikker it-platform, der er beregnet til at sende fortrolige oplysninger. Du modtager en 
engangskode på din mobiltelefon, som du skal bruge til at komme ind på it-platformen. 

**Husk at alle postmodtageres navne skal skrives på postkassen. Du skal minimum angive 
efternavn og forbogstaver, f.eks. ”P. Thomsen”, ellers kan postbuddet aflevere en 
anmeldelse, så du skal hente posten på posthuset, eller postvæsenet kan sende din post 
retur til afsender. 


