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Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven
(Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig
vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1338 af
19. december 2008, foretages følgende ændringer:
1. I § 30, 2. pkt., indsættes efter »politi,«: »kriminalforsorg,«.
2. §§ 60 og 60 a ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 60. Politiet kan inddrage førerretten, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at
få kørekort. Hvis en person nægter at medvirke til de undersøgelser eller prøver, der er nødvendige til en
afgørelse heraf, kan politiet straks inddrage førerretten. Spørgsmålet, om den pågældende er afhængig af
brug af euforiserende stoffer eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig, kan forlan‐
ges indbragt for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
§ 60 a. Har førerretten været frakendt ubetinget, kan retten efter frakendelsestidens udløb kun gene‐
rhverves, hvis en kontrollerende køreprøve bestås.
Stk. 2. Har førerretten været frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel, kan retten kun generhverves,
hvis ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) og derefter har bestået en kon‐
trollerende køreprøve. Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel omfattes ansø‐
geren endvidere af reglerne om alkolåse, jf. stk. 3 og § 132 a, stk. 1.
Stk. 3. Generhvervelse i de første 2 år efter frakendelsestidens udløb er endvidere betinget af, at ansøge‐
ren indtil udløbet af de 2 år deltager i en alkolåsordning, hvis førerretten har været frakendt ubetinget som
følge af
1) spirituskørsel med en promille på over 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på over
1,00 mg pr. liter luft eller
2) gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 el‐
ler en alkoholkoncentration i udåndingsluften på højst 0,60 mg pr. liter luft efter et førstegangstilfæl‐
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de med en promille på højst 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på højst 1,00 mg pr.
liter luft.
Stk. 4. Generhvervelse af førerretten i den i stk. 3 nævnte periode (alkolåsperioden) giver alene ret til at
føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af alkolåsordningen.
Stk. 5. Frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for forhold, der ikke omfatter spirituskørsel,
suspenderes alkolåsperioden. Efter frakendelsestidens udløb er generhvervelse i en periode svarende til
den del af alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for frakendelsen, betinget af, at ansøgeren i den
nævnte periode deltager i en alkolåsordning efter stk. 3. Har førerretten været inddraget i medfør af § 130,
stk. 1, udgør den i 2. pkt. nævnte periode den del af alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for ind‐
dragelsen.
Stk. 6. Ved overtrædelse af de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af § 60 e, stk. 2, kan
førerretten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af førerret‐
ten efter 1. pkt. kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er
omfattet af stk. 4, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.
Stk. 8. Kontrollerende køreprøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve kan
dog tidligst aflægges 1 måned før frakendelsestidens udløb. I sager omfattet af stk. 3, hvor ansøgeren ikke
deltager i en alkolåsordning, kan den praktiske prøve tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens ud‐
løb.
Stk. 9. Har domfældte bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til tiltalen, skal kontrol‐
lerende prøve ikke aflægges, hvis prøven er bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og
inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af køreprøve fritager
ikke for gennemførelse af A/T-kursus.
§ 60 b. Er førerretten blevet frakendt betinget, skal føreren inden for en frist, der fastsættes af politiet,
aflægge en kontrollerende køreprøve. Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel, skal fø‐
reren forinden have gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Førerretten inddrages, hvis den
kontrollerende køreprøve ikke bestås eller vedkommende nægter at medvirke til den. Kontrollerende kø‐
reprøve skal dog ikke aflægges, hvis domfældte har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anled‐
ning til frakendelsen. Beståelse af en køreprøve fritager ikke for gennemførelse af A/T-kursus.
§ 60 c. Er kørselsforbud pålagt i medfør af § 127 for forhold omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 10,
eller stk. 3, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført fornyet, særlig køreunder‐
visning og har bestået en kontrollerende køreprøve.
Stk. 2. Er kørselsforbud pålagt i medfør af § 127 for forhold omfattet af § 125, stk. 1, nr. 8, eller § 126,
stk. 2, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført et kursus i alkohol og trafik
(A/T-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve.
Stk. 3. For at generhverve førerretten skal fornyet, særlig køreundervisning være gennemført og kon‐
trollerende køreprøve bestået, hvis føreren inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret
har begået en forseelse, for hvilken førerretten er frakendt ubetinget
1) i medfør af § 126, stk. 1, nr. 5,
2) som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af § 125,
stk. 1-3, og et af forholdene er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, eller stk. 3 og dette forhold er begået inden
for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, eller
3) som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i forhold, der er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, eller
stk. 3, der medfører en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af § 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.
Stk. 4. Særlig køreundervisning eller A/T-kursus skal gennemføres, og kontrollerende køreprøve skal
aflægges, uanset om domfældte har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til kørsels‐
forbuddet eller den ubetingede frakendelse.
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§ 60 d. Den, hvis førerret midlertidigt eller endeligt er inddraget eller frakendt, skal aflevere sit kørekort
til politiet.
§ 60 e. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af den kontrolle‐
rende køreprøve, kurset i alkohol og trafik (A/T-kurset) og den særlige køreundervisning, jf. §§ 60 a-60 c.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordnin‐
gen, jf. § 60 a, stk. 3. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt. til anden statslig myn‐
dighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte be‐
stemmelser til anden offentlig myndighed eller privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler
for de pågældendes virksomhed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i
øvrigt fastsætte regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at private virksomheder, til hvem opgaver er
henlagt efter stk. 2, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, her‐
under videregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af
hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf. § 60 a, stk. 3.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om inddragelse af førerretten i medfør af § 60, § 60
a, stk. 6, og § 60 b.
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordnin‐
gen, jf. § 60 a, stk. 3.«
3. § 62, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. §§ 56-60 e, bortset fra § 56, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, § 57, stk. 1, og § 60 c, gælder også med
hensyn til kørekort til traktor (motorredskab). Kørekortet kan udstedes til personer, der er fyldt 16 år.«
4. I § 118, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 60, stk. 5, § 60 a, stk. 5« til: »§ 60 d«.
5. I § 118, stk. 3, 4 og 5, indsættes efter »§§ 42 og 43«: »eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved
færdselstavler eller anden afmærkning«.
6. I § 118, stk. 6, indsættes efter »1 år«: »og 6 måneder«.
7. I § 119, stk. 3, nr. 3, udgår »eller«.
8. I § 119, stk. 3, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) vedrører overtrædelse af § 56, stk. 1, § 62, stk. 1, eller § 63 a eller«
Nr. 4 bliver herefter nr. 5.
9. I § 119 a, stk. 1, ændres »kørselsforbud,« til: »kørselsforbud eller«.
10. I § 119 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Hvis en sag efter § 125, stk. 1, nr. 1, ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde og der
skønnes at være et sikkert grundlag for betinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, kan ankla‐
gemyndigheden anvende den i stk. 1 beskrevne procedure, når der er tale om
1) uagtsom fremkørsel for rødt lys, hvorved føreren forårsager færdselsuheld, jf. § 4, stk. 1,
2) passage af jernbaneoverkørsel, hvorved føreren forårsager færdselsuheld, jf. § 5, stk. 2,
3) vending, hvorved føreren forårsager færdselsuheld, jf. § 18, stk. 1,
4) manglende iagttagelse af ubetinget vigepligt i form af hajtænder eller anden afmærkning, hvorved fø‐
reren forårsager færdselsuheld, jf. § 26, stk. 2,
5) manglende iagttagelse af ubetinget vigepligt ved udkørsel fra parkeringsplads, over fortov el.lign.,
hvorved føreren forårsager færdselsuheld, jf. § 26, stk. 3,
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6) manglende iagttagelse af vigepligt ved højresving, hvorved føreren forårsager færdselsuheld med
medkørende cyklist eller knallertfører, jf. § 26, stk. 6,
7) manglende iagttagelse af vigepligt ved venstresving, hvorved føreren forårsager færdselsuheld, jf.
§ 26, stk. 6,
8) påkørsel af gående i et fodgængerfelt, jf. § 27, stk. 6 eller 7, eller
9) bakning i nødsporet på motorvej eller i nødsporet på tilkørsels- eller frakørselsvej til sådan vej, jf.
§ 46, stk. 2.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
11. I § 119 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse« til: »tilkendegivelser
efter stk. 1 og 2«.
12. I § 119 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »kørselsforbud,« til: »kørselsforbud eller
betinget eller ubetinget«.
13. I § 119 a, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »kørselsforbud, betinget« til: »kørselsforbud
eller betinget«.
14. I § 119 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1, 2 og 4«.
15. I § 119 b, 1. pkt., indsættes efter »§ 119 a, stk. 1«: »og 2«.
16. I § 124 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 60, stk. 2 eller 3, eller § 60 a« til: »§§ 60 a-60 c«.
17. I § 124 c indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for ombytning af kørekort
med vilkår om alkolås til kørekort uden vilkår om alkolås.«
18. I § 126, stk. 1, nr. 9, udgår »eller«.
19. I § 126, stk. 1, nr. 10, ændres »frakendelsestiden.« til: »frakendelsestiden,«.
20. I § 126, stk. 1, indsættes som nr. 11 og 12:
»11) har kørt med en hastighed på 200 km i timen eller derover eller
12) ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder ef‐
ter §§ 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning
med mere end 100 pct.«
21. I § 127, 1. pkt., ændres »§ 126, stk. 1, nr. 1 eller 2« til: »§ 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12«.
22. I § 127, 2. pkt., ændres »§ 60 a« til: »§ 60 c«.
23. Efter § 132 indsættes før overskriften »Erstatning for inddragelse eller frakendelse af førerret«:
»§ 132 a. En person, der er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, kan bortset fra
tilfælde omfattet af § 60 a, stk. 3, generhverve førerretten, når der resterer op til 1 år af frakendelsestiden,
hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden, og
som led heri underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed,
hvis det ved en undersøgelse konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug.
Stk. 2. Generhvervelse af førerretten i perioden fra op til 1 år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens
udløb (alkolåsperioden) giver alene ret til at føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås,
og som er omfattet af alkolåsordningen.
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Stk. 3. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse
med den kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens
start.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordnin‐
gen, jf. stk. 1. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt. til anden statslig myndighed.
Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte bestemmelser
til anden offentlig myndighed eller privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de på‐
gældendes virksomhed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt
fastsætte regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at private virksomheder, til hvem opgaver er
henlagt efter stk. 4, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, her‐
under videregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af
hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf. stk. 1.
Stk. 6. Hvis vedkommende overtræder de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af stk. 4,
kan førerretten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af fø‐
rerretten kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden inden frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræ‐
ves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 a. Kørsel i alkolåsperioden efter fra‐
kendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af
stk. 2, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.
Stk. 8. Hvis en person som nævnt i stk. 1 i frakendelsestiden gør sig skyldig i forhold, der ikke omfatter
spirituskørsel, men som medfører ubetinget frakendelse af førerretten, finder stk. 1 ikke længere anven‐
delse.
Stk. 9. Hvis en person efter at have generhvervet førerretten i medfør af stk. 1 frakendes førerretten ube‐
tinget i alkolåsperioden for et forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, kan førerretten tidligst generhver‐
ves efter alkolåsperiodens udløb.
Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 6.
Stk. 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsord‐
ningen, jf. stk. 1.«
24. I § 133 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Ved grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven« til: »Ved
grove overtrædelser af færdselsloven, eller hvor føreren flere gange har gjort sig skyldig i overtrædelse af
færdselsloven,«.
25. I § 133 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Konfiskation skal ske, hvis
1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten
efter § 126, stk. 1, nr. 1-6, 11 eller 12, og
2) den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort
sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført eller medfører ubetinget frakendelse af fører‐
retten.«
Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.
26. I § 133 a, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »skal«: »endvidere«.
27. § 133 a, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 3, nr. 2, affattes således:
»2) den pågældendes førerret på gerningstidspunktet var frakendt ubetinget for et forhold som nævnt i nr.
1 begået inden for de seneste 3 år før det nye forhold.«
28. I § 133 a, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.
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29. I § 133 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Bestemmelsen i stk. 2« til: »Bestemmelserne i stk. 2 og 3«.
§2
I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1107 af
1. december 2009, foretages følgende ændringer:
1. I § 241, 2. pkt., indsættes efter »spirituskørsel«: », overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2,«.
2. I § 249, 2. pkt., indsættes efter »spirituskørsel«: », overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2,«.
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Færdselslovens § 119 a, § 119 b, § 126, stk. 1, nr. 9-12, § 127, 1. pkt., og § 133 a som affattet
eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 9-15, 18-21 og 24-29, træder i kraft den 1. oktober 2010.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af færdselslovens §§ 60-60 e, § 62,
stk. 3, § 118, stk. 1, nr. 1, § 124 a, stk. 3, § 124 c, stk. 7, § 127, 2. pkt., og § 132 a som affattet eller ændret
ved denne lovs § 1, nr. 2-4, 16, 17, 22 og 23.
Stk. 4. Færdselslovens § 132 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, finder efter ikrafttrædelsen også
anvendelse i forhold til personer, som inden ikrafttrædelsen var frakendt førerretten.
Stk. 5. Færdselslovens § 119, stk. 3, nr. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, finder anvendelse i
straffesager, hvor der efter lovens ikrafttræden rejses tiltale i første instans.
§4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Lars Barfoed
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