Det er ikke gratis
at overtræde
færdselsloven

?

Men hvad koster det

P 669 (3/14)

BØDETABEL
I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige overtrædelser.
De vil i tabellen kunne se bødetaksten for overtrædelsen, som De er sigtet for.
Taksterne gælder ikke, hvis der er sket færdselsuheld eller er opstået en fare- eller ulempesituation.
Taksterne gælder heller ikke ved overtrædelse af hastighedsgrænse, der midlertidig er nedsat i forbindelse med vejarbejde
eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen.
For personer, der var under 18 år på gerningstidspunktet, er bødetaksten det halve af den anførte takst – dog mindst
500 kr. Hvis De var under 18 år på gerningstidspunktet, er der allerede ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til dette
forhold. I de få tilfælde hvor bødetaksten ikke nedsættes, er det anført ved overtrædelsen.
Bøden til personer, der var over 18 år på gerningstidspunktet, og som har en særlig lav indtægt, kan nedsættes til det
halve – dog mindst 500 kr. pr. overtrædelse. Nedsættelse kan ske, hvis årsindtægten (før skat) på gerningstidspunktet ikke
overstiger et beløb på ca. 158.925 kr. (2014). Hvis De mener, at Deres indtægtsforhold kan medføre en nedsættelse af
bøden, bør De snarest muligt rette henvendelse til politiet og vedlægge dokumentation for Deres indtægtsforhold i form af
seneste årsopgørelse, lønsedler eller liggende. De bedes ved henvendelsen henvise til Deres fødselsdato.
Anvendte forkortelser mv.:
FL = Færdselsloven.
DMB =	Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde,
højde, vægt- og akseltryk.
BAH = Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 723 af 15. august 2003 om advarselstrekant og havariblink.
RL = Lov om registrering
RB = Registreringsbekendtgørelsen
CB = Bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr
Klippekortordningen:
Oplysninger om klippekortordningen findes på side 9.
P1: Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Ålborg – tlf.: 9630 1448
P2: Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C – tlf.: 8731 1448
P3:	Midt- og Vestjyllands Politi, Nørreport 1, 7500 Holstebro – tlf.: 9614 1448
P4: Sydøstjyllands Politi, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens – tlf.: 7628 1448
P5:	Syd- og Sønderjyllands Politi, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg – tlf.: 7611 1448
P6: Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C – tlf.: 6614 1448
P7:	Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Parkvej 50, 4700 Næstved – tlf.: 5531 1448
P8: Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde – tlf.: 4635 1448
P9: Nordsjællands Politi, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør – tlf.: 4927 1448
P10: Københavns Vestegns Politi, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund – tlf.: 4386 1448
P11: Københavns Politi, Politigården, 1567 København V – tlf.: 3314 1448
P12: Bornholms Politi, Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne – tlf.: 5690 1448
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Overtrådt

FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 4, stk. 1
FL § 6, stk. 1
FL § 6, stk. 2
FL § 6, stk. 3
FL § 10, stk.
1-2 og 4-6
FL § 10, stk. 7
FL § 14, stk. 1
FL § 14, stk. 1
FL § 14, stk. 1
FL § 14, stk. 1
FL § 14, stk. 2
FL § 14, stk. 2
FL § 14, stk. 5
FL § 15, stk. 1
FL § 15, stk. 4
FL § 16, stk. 1
og stk. 3
FL § 18, stk. 5
FL § 21, stk. 1
FL § 26, stk. 2
FL § 28, stk. 4
FL § 32, stk. 1
FL § 32, stk. 2
BAH § 3, stk. 1
BAH § 3, stk. 2
BAH § I , stk. 1

Overtrædelse
Anvisninger for færdslen
Færdselstavle eller pile ikke respekteret
Kørsel mod kørselsretning
Overskredet spærrelinie ved overhaling
Kørsel frem mod rødt lyssignal
Ulovlig kørsel i nødspor
Cyklist i fodgængerfelt
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle
Springe på eller hage sig fast i køretøj
m.v./ophold på trinbræt
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter
køretøj m.v.
Rullebræt/glide- eller kælkebane på vej
Færdselsregler for gående
Færden over eller langs kørebanen m.v.
(ikke benyttet fortov, fodgængerfelt m.v.)
Lyssignal ikke respekteret
Anvendelse af vejens forskellige baner
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov
Undladt at benytte cykelsti
Knallert ført på fortov
Ulovlig kørsel i busbane
Knallert ulovligt på kørebane/cykelsti
Benyttet cykelsti i venstre side
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert
Placering på vejen
Undladt at holde så langt til højre som muligt
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v.
Svingning mv.
Forkert placering før/under svingning
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v.
Overhaling
Foretaget overhaling højre om
Vigepligt
Ubetinget vigepligt (fuldt stop)
Standsning/parkering
Undladt at sikre køretøj
Signaler og tegn
Manglende/unødig signalgivning
Manglende tegngivning
Ikke anvendt havariblink på motorvej
Uberettiget anvendt havariblink
Ikke anvendt advarselstrekant

Motorkøretøj

Knallert
lille/stor

Cykel

1500
2000
2000
2000
2000

1000/1000
1500/2000

700
1000

1500/2000

1000

Fodgænger

700
2000
700
1000

1000/1000

700

700
700
700
700

1000
700

1000

1000/1000
–/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000

700
700

1000
2000

1000/1000
1000/2000

700
700

1000

1000/1000

1000

1000/1000

1000

2000
2000

1500/2000

1000

1000/1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000/1000
1000/1000

1000

700
700
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Overtrådt

FL § 33, stk. 1
CB § 6
FL § 33,
stk. 2-7
FL § 33 a

FL § 38

FL § 44-48

FL § 49, stk. 1
FL § 49, stk. 2
FL § 49, stk. 3
FL § 49, stk. 4
FL § 49, stk. 5
FL § 49, stk. 6
FL § 50, stk. 1
FL § 50, stk. 2
FL § 50, stk. 3
FL § 51, stk. 1
FL § 51, stk. 2
FL § 51, stk. 2
FL § 51, stk. 3
FL § 51, stk. 4
FL § 51, stk. 5
FL § 51, stk. 6
FL § 51, stk. 7
FL § 51, stk. 8
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Overtrædelse
Lygteføring
Motorkøretøj eller knallert uden tændte lygter i
lygtetændingstiden
Cykel uden tændt lygte/lygter
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring
uden for lygtetændningstiden
Unødig støj/røg m.v.
Unødig støj/røg m.v. (burnout)
Særlige regler for færdsel på motorvej og
motortrafikvej
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og
motortrafikvej
Særlige regler for cykler
Flere end 2 ved siden af hinanden – ved siden af
andet køretøj
Undladt at holde til højre i vognbane
Forkert placering før/under svingning m.v.
Undladt at have begge fødder på pedalerne/mindst den
ene hånd på styret
Kørsel på fortov/gangsti
Holdt fast i andet køretøj m.v.
Børn under 6 år uden ledsager
To personer på ensædet cykel, begge
Kørt med for tunge, lange eller brede genstande
Særlige regler for knallerter
Ført knallert ved siden af andet køretøj
Undladt at holde til højre i vognbane
Forkert placering før/under svingning m.v.
Kørsel over fortov eller gangsti
Undladt at have begge fødder på pedalerne/fodhvilerne/
mindst den ene hånd på styret
Holdt fast i andet køretøj m.v.
Befordret person på tohjulet knallert/befordret
flere personer på trehjulet knallert, end knallerten er
konstrueret til. Fører og personer
Befordret passager under 5 år på trehjulet
knallert uden sikkerhedssele
Kørt med for tunge, lange eller brede genstande

Motorkøretøj

Knallert
lille/stor

1000

1000/1000

1000

1000/1000

1000

1000/1000

1000

1000/1000

1000

1000/1000

Cykel

Fodgænger

700

700

700
700
700
700
700
700
700
700
700
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/2000
1000/1000

700

Overtrådt

FL § 52, stk. 1
FL § 52, stk. 3
FL § 52, stk. 4
FL § 52, stk. 5
FL § 52, stk. 5

FL § 55 a
FL § 56, stk. 1,
2. pkt
FL § 63, stk. 1,
2. pkt
Lov nr. 565 af
18/6-12 § 7, stk 2
FL § 63. stk. 6

FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 3

FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3

Overtrædelse
Særlige regler for motorcykler
Ført motorcykel ved siden af andet køretøj
Passager ikke et ben på hver side af motorcykel, begge
Befordret flere personer end motorcyklen er godkendt
til – alle
Befordret børn under 135 cm på tohjulet motorcykel
Befordret børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i
sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele
Håndholdt mobiltelefon
Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel
Kørekort/knallertbevis/præmiekvittering
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel
Undladt at have kørekort til lille knallert hos sig under
kørsel
Undladt at have knallertbevis til lille knallert hos sig
under kørsel
Undladt at medbringe præmiekvittering
Fejl og mangler – bil eller motorcykel
Bil eller motorcykel – ejer eller varig bruger
I almindelighed, herunder:
Nedslidte dæk – pr. dæk
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel
Pigdæk, men ikke på alle hjul
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april)
Uvirksom håndbremse/driftsbremse (forbremse)
Uvirksomt horn
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet
Ikke forsynet med spejl/spejle
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt
Bil eller motorcykel – fører
Fører halv takst, dog mindst 1000 kr.
Totalbøde fremkommer således:
En eller to mangler
Tre mangler
I almindelighed, herunder:
Nedslidte dæk – pr. dæk
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel
Pigdæk, men ikke på alle hjul
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april)
Uvirksom håndbremse
Uvirksomt horn
Ikke forsynet med spejl/spejle

Motorkøretøj

Knallert
lille/stor

Cykel

1500

1500/1500

1000

1000

–/1000

Fodgænger

1000
1000
1000
2000
2000

1000/–
1000/–
1000/–

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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Overtrådt

FL § 67, stk. 2
FL § 67. stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67. stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 2
FL § 67, stk. 3

FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67, stk. 3
FL § 67. stk. 3

FL § 67, stk. 2
eller stk. 3
FL § 67, stk. 2
eller stk. 3
FL § 67. stk. 2
eller stk. 3
FL § 105, stk. 1,
jf. § 106, stk. 1
FL § 105. stk. 1,
jf. § 106, stk. 2
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Overtrædelse

Motorkøretøj

Knallert ejer:
Utilstrækkelige bremser
Utilstrækkelig fodbremse
Utilstrækkelig håndbremse
Uvirksom eller manglende lygte (en eller begge)
Uvirksomt eller manglende lydsignalapparat
To-hjulet knallerts bredde mere end 1 meter (englestyr)
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet
Knallert fører:
Fører halv takst, dog mindst 1000 kr.
Totalbøde fremkommer således:
En eller to mangler
Tre mangler
Utilstrækkelige bremser
Utilstrækkelig fodbremse
Utilstrækkelig håndbremse
Uvirksom eller manglende lygte (en eller begge)
Uvirksomt eller manglende lydsignalapparat
To-hjulet knallerts bredde mere end 1 meter (englestyr)
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet
Cykler
I almindelighed kun bøde til føreren.
Selv om flere overtrædelser, bør bøden som
udgangspunkt ikke fastsættes højere end 700 kr.
Utilstrækelig bremse

Knallert
lille/stor

Fodgænger

1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000

1000
1500
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000
1000/1000

700

Uvirksom/manglende refleksglas

700

Uvirksom klokke
Forsikring af køretøjer
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/
holdt i kraft
Ansvarsforsikring for lille knallert ikke tegnet/holdt i kraft

Cykel

Advarsel

1000

1000/1000
1000/–

T/M
1000

Overtrådt

Overtrædelse

Sikkerhedssele/styrthjelm
Undladt at anvende sikkerhedssele
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender
sikkerhedssele
FL § 80 a. stk. 1, Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender
jf. stk. 6
godkendt sikkerhedsudstyr
FL § 80 a, stk. 2, Undladt at påse:
jf. stk. 6
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser
uden sikkerhedssele
2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke
må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med
sikkerhedssele
FL § 80 a, stk. 3, Undladt at påse, at børn i bagudvendt barnestol ikke
jf. stk. 6
befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er
deaktiveret
FL § 80 b,
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer
stk. 4, 1. pkt.
overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele
FL § 80 b,
Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke
stk. 4, 2. pkt.
lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger
antallet af siddepladser med sikkerhedssele
FL § 81, stk. 1
Undladt at anvende styrthjelm eller fastspændt
styrthjelm
FL § 81, stk. 3
Undladt at påse, at passagerer, der var fyldt 5 år,
men endnu ikke 15 år, anvender styrthjelm
Køretøjers dimensioner
DMB. § 2, stk. 1 Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter
DMB. § 2, stk. 2 Påhængskøretøj til motorcykel – bredden overstiger
1,00 meter
DMB § 7, stk. 1 Motordrevet køretøjs længde overstiger
12,00 meter
DMB § 7, stk. 2 Påhængsvogn til bil – længden overstiger
12,00 meter
DMB § 7, stk. 3 Påhængskøretøj til motorcykel – længden overstiger
2,50 meter
DMB § 8, stk. 1 Bus med 2 aksler – længden overstiger
13,50 meter
DMB § 8, stk. 2 Bus med flere end 2 aksler – længden overstiger
15 meter
DMB § 8, stk. 4 Ledbus – længden overstiger 18.75 meter
DMB § 9, stk. 1 Bil med sættevogn – længden overstiger 16,50 meter
DMB § 10,
Andre vogntog end bil med sættevogn – længden
stk. I
overstiger 18,75 meter
DMB § 12,
Køretøjets højde overstiger 4.00 meter
stk. I
FL § 80, stk. 1
FL § 80, stk. 4

Motorkøretøj

Knallert
lille/stor

1500
2000

–/1000
–/2000

2000

–/2000

Cykel

T/M

2000

1000
1000
2000
1500

1500/1500

2000

–/2000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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Overtrådt

RL § 2, stk. 1
RB § 68, stk. 1
RB § 69, stk 1
RB § 77, stk. 2
RB § 77, stk. 3
RB § 79, stk. 3
RB § 81, stk. 1,
jf. § 77, stk. 2
RB § 81, stk 1, jf.
§ 77 stk. 3
RB § 82, stk 1
RB § 82, stk.2
FL § 22, stk. 2
FL § 44-48
FL § 62, stk. 3,
jf. § 56, stk. 1,
2. pkt.
DMB § 10,
stk. 1
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Overtrædelse
Registrering
Kørsel med uregistreret registreringspligtigt køretøj, eller kørsel
uden nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens
område
Bil forsynet med kun en nummerplade eller et prøveskilt/-mærke,
anbragt foran eller bagpå
Kørsel med ulæselig/tildækket/bøjet nummerplade, prøveskilt/
-mærke
Anvendt prøveskilte i strid med formålet med kørslen
Anvendt prøveskilte til befordring af personer eller gods, der var
uvedkommende for formålet med kørslen
Udlånt prøveskilt til selvstændig afprøvning, uden at der blev
medbragt dokumentation for, at udlånets varighed ikke overstiger
3 timer
Anvendt prøvemærke i strid med formålet med kørslen
Anvendt prøvmærke til befordring af personer eller gods, der var
uvedkommende for formålet med kørslen
Benyttet prøvemærke uden at medbringe tilladelsen
Benyttet prøvemærke efter udløbet af tilladelsen
Traktor/Motorredskab
Undladt at lette overhaling
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motor
trafikvej
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel
Traktorvogntog – længden overstiger 18,75 meter

Motorkøretøj

Traktor

Knallert

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
T/M
1000
1000
1000
1000

Vejledning om færdselslovsovertrædelser omfattet af klippekortordningen
Klippekortordningen
De bestemmelser, der i medfør af færdselsloven § 125, stk. 2, udløser et klip, er nævnt på næste side.
NB: Kørsel på lille knallert er ikke omfattet af klippekortordningen.
Klippekortordningen betyder, at politiet for hver enkelt overtrædelse registrerer 1 klip. Hvis De overtræder flere klip
relevante bestemmelser i færdselsloven, vil der således blive registreret 1 klip pr. overtrædelse. Hvert klip gælder
i 3 år fra gerningstidspunktet.
Registreringen sker automatisk, når De har vedtaget bøden for overtrædelserne, eller når De ved dom er fundet skyldig
i overtrædelserne.
Frakendelse af førerretten eller kørselsforbud
Overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, kan medføre betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, eller
at der pålægges et kørselsforbud.
Hvis De inden for en periode af 3 år gør Dem skyldig i 3 kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil Deres førerret
således blive frakendt betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. færdselslovens § 125, stk. 2. Det betyder, at De i henhold til
færdselslovens § 60, stk. 3, skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at bevare Deres førerret.
Hvis overtrædelserne af færdselsloven er begået inden for de 3 første år efter førstegangserhvervelse af førerret,
vil De allerede i forbindelse med klip nr. 2 blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens § 125, stk. 3, jf. § 127.
Det betyder, at Deres førerret inddrages, indtil særlig køreundervisning er gennemført, og kontrollerende køreprøve
er bestået, jf. færdselslovens § 60 a.
Afhængig af antallet af kliprelevante overtrædelser og eventuelle tidligere overtrædelser af færdselsloven vil Deres førerret
også kunne blive frakendt ubetinget. Det betyder, at De ikke må føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort,
før frakendelsestiden er udløbet, og De har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60, stk. 2. På politiets
hjemmeside www.politi.dk kan De finde nærmere information om, hvornår førerretten frakendes ubetinget.
Bidrag til Offerfonden
I henhold til Lov om Offerfonden skal den, der vedtager eller idømmes en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten
eller et kørselsforbud betale et bidrag på kr. 500,- til Offerfonden. Det samme gælder den, der erkender eller findes skyldig
i færdselslovsovertrædelser, som er omfattet af klippekortordningen. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter,
der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. Bidraget
opkræves af politiet.
De kan henvende Dem til politiet, hvis De har spørgsmål vedrørende Deres sag eller ønsker nærmere vejledning.
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Overtrædelser omfattet af klippekortordningen
• Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer ved overhaling eller over
skridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (færdselslovens § 4, stk. 1 og 2).
• Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (færdselslovens § 5, stk. 2).
• Kørsel med for kort afstand til forankørende (færdselslovens § 15, stk. 3, 1. pkt.).
• Kørsel venstre om helleanlæg (færdselslovens § 15, stk. 4).
• Ændring af færdselsretning og placering m.v. til fare eller ulempe for andre (færdselslovens § 16, stk. 2,
og § 18, stk. 1 og 2).
• Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (færdselslovens § 21, stk. 1-3).
• Forøgelse af hastigheden, når man overhales (færdselslovens § 22, stk. 1).
• Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (færdselslovens § 23 og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden
afmærkning).
• Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (færdselslovens § 24, stk. 1).
• Overhaling ved fodgængerfelt (færdselslovens § 25).
• Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden
afmærkning).
• Kap- og væddekørsel (færdselslovens § 37, stk. 4).
• Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. (færdselslovens § 42-43 a eller anden hastighedsgrænse
fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).
• Befordret børn under 5 år på trehjulet knallert uden sikkerhedssele (færdselslovens § 51, stk. 7)
• Befordret børn under 135 cm på tohjulet motorcykel samt befordret børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller
i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele (færdselslovens § 52, stk. 5)
• Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn (færdselslovens § 80, stk. 4, 1. pkt. § 80 a, stk. 1 og 2,
jf. stk. 6, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt. og § 81, stk. 3).

Vigtigt
Udstedelse af bødetilkendegivelse (P665) sker på stedet, og på dette tidspunkt har politiet ikke i alle tilfælde mulighed
for at trække oplysninger om, hvorvidt De i forvejen er tildelt klip, eller om De har verserende sager, som vil medføre klip.
Det er således ikke muligt for politiet på stedet at oplyse Dem om, hvorvidt det aktuelle klip vil medføre en frakendelse af
førerretten eller kørselsforbud.
Modtager De alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om frakendelse af fører
retten.
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Hastighedsovertrædelser
Ved hastighedsoverskridelser efter §§ 42, 43 og 43a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller
anden afmærkning med mere end 60% af den tilladte hastighed (i visse situationer med særlige typer af køretøjer
dog allerede ved mere end 40%) eller ved kørsel med en hastighed på 160 km/t eller derover frakendes De førerretten
betinget. De skal endvidere aflægge en kontrollerende køreprøve. Tilsvarende gælder ved hastighedsoverskridelser med
mere end 40 pct., når en hastighedsgrænse er midlertidigt nedsat ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på
eller ved vejen.
Ved en hastighed på 200 km/t eller derover eller ved en hastighed på mere end 100 km/t har overskredet de tilladte
hastigheder efter §§ 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med
mere end 100% frakendes De førerretten ubetinget.
Er de tidligere straffet for at have overtrådt hastighedsbestemmelserne m.v., eller har De verserende sager herom, kan
der i visse tilfælde blive tale om frakendelse af førerretten, selv om den aktuelle hastighedsoverskridelse er på mindre end
40/60% af den tilladte hastighed, eller den aktuelle hastighed er mindre end 160 km/t. De vil i givet fald få besked herom
snarest. Modtager De alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om frakendelse af
førerretten.
Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af færdselslovens §§ 42 og 43, skal det tillige indgå som en skærpende
omstændighed, hvis hastigheden har udgjort 140 km/t eller derover, hvorfor der til bødetaksten ved hastigheder på
140 km/t eller derover vil blive tillagt et ”højhastighedstillæg”. Ved overtrædelse af færdselslovens §§ 42 og 43 udmåles
en særlig skærpet bøde ved hastighedsovertrædelser på andre veje end motorveje, hvis hastighedsoverskridelsen er
på 30% eller derover – tillæg kr. 1000,-.
Se skema på næste side.
En hastighedsovertrædelse på mere end 30% medfører klip (se side 9-10), medmindre hastighedsoverskridelsen er
omfattet af ovennævnte frakendelsesregler.
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Hastighedsovertrædelse: færdselslovens § 4, § 42, § 43 og § 43 a.
Bødetakst 1: Uden for motorveje og på motorveje med tilladt hastighed på under 100 km/t.: Person- og varebiler, motorcykler samt busser på ikke over 3500 kg.
Kørsel med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, traktor, motorredskab, blokvogn, mobilkran og ved slæbning.
Bødetakst 2: På motorveje med tilladt hastighed på 100 km/t. eller mere: Person- og varebiler, motorcykler samt busser på ikke over 3500 kg.
Bødetakst 3: På alle veje: Lastbiler, busser over 3500 kg, vogntog bestående af lastbiler/busser over 3500 kg og registreringspligtige påhængskøretøjer, biler på ikke
over 3500 kg med tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, og motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller
registreringspligtigt påhængsredskab.
Bødetakst 4: Knallerter ved overtrædelse af færdselslovens § 4 og § 43 a.
Taksterne gælder ikke ved overtrædelse af hastighedsgrænse, der midlertidig er nedsat i forbindelse med vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen.
Hastighedsbegrænsning/hastighed
Procent 30 km/t. 40 km/t. 45 km/t.
u/20
31-35
41-47
46-53
20-29
36-38
48-51
54-58
30-39
39-41
52-55
59-62
40-49
42-44
56-59
63-67
50-59
45-47
60-63
68-71
60-69
48-50
64-67
72-76
70-79
51-53
68-71
77-80
80-89
54-56
72-75
81-85
90-99
57-59
76-79
86-89
100608090-

50 km/t.
51-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-

60 km/t.
61-71
72-77
78-83
84-89
90-95
96-101
102-107
108- 113
114-119
120-

70 km/t.
71-83
84-90
91-97
98-104
105-111
112-118
119-125
126-132
133-139
140-

80 km/t.
81-95
96-103
104-111
112-119
120-127
128-135
136-143
144-151
152-159
160-

90 km/t.
91-107
108-116
117-125
126-134
135-143
144-152
153-161
162-170
171-179
180-

Bødetakst
1
1000,1500,1500,2000,2000,2500,3000,3500,4500,5000,-

Tillæg for hastighedsoverskridelse på 30% eller derover på andre veje end motorveje
Hastighedsbegrænsning/hastighed
Procent 100 km/t. 110 km/t. 120 km/t.
u/20
101-119 111-131 121-143
20-29
120-129 132-142 144-155
30-39
130-139 143-153 156-167
40-49
140-149 154-164 168-179
50-59
150-159 165-175 180-191
60-69
160-169 176-186 192-203
70-79
170-179 187-197 204-215
80-89
180-189 198-208 216-227
90-99
190-199 209-219 228-239
100200220240Rosendahls a/s • 167607

130km/t.
131-155
156-168
169-181
182-194
195-207
208-220
221-233
234 -246
247-259
260-

Bødetakst
2
1000,1500,-
2000,-
2500,3000,-
3500,-
4500,-
5000,-
6500,7500,-

Højhastighedstillæg
Tillæg
km/t.
140-149
1000,150-159
1500,160-169
2000,170-179
2500,180-189
3000,190-199
3500,200-209
4000,210-219
4500,220-229
5000,230-239
5500,osv.
osv.

3
1500,1500,2000,2500,3000,3500,4500,5000,6500,7500,1000,-

Lille knallert
Procent
30 km/t.
u/30
31-38
30-60
39-48
>60-100
49-60
>100
61-

Bødetakst
4
1000,1500,2000,2000,-

Stor knallert
Procent
30 km/t.
u/30
31-38
30-60
39-48
>60-100
49-60
>100
61-

40 km/t.
41-51
52-64
65-80
81-

45 km/t.
46-58
59-72
73-90
91-

Bødetakst
4
1000,2000,2500,2500,-

(alle veje)

