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Lad bilen stå, hvis du har drukket.
Stop andre, før de kører med sprit i blodet.

Hvis du har taget dit første kørekort for
mindre end 3 år siden, er reglerne strammere for dig.

Alkohol- og Trafikkursus
Du skal på et Alkohol- og Trafikkursus for egen regning.

Kører du med mere end 1,2 promille 3 gange inden for 3 år,
bliver din bil konfiskeret. Og du får den aldrig tilbage.

En bøde
0,51-2,0 ‰: Bøde = din netto månedsløn x din promille.
>2,0 ‰: 20 dg. bet. fængsel + bøde på din netto månedsløn.

Kører du spritkørsel flere gange, er straffen hårdere.
Fx får du en betinget fængselsstraf 2. gang, du kører spritkørsel. 3. gang får du ubetinget fængsel.
Frakendt kørekortet
0,51- 1,2 ‰: Betinget frakendelse/ny bilist: Kørselsforbud.
> 1,2 ‰: Ubetinget frakendelse i minimum 3 år.

Første gang får du...

spritkørsel

Er du ny bilist?

*

klippekort
Allerede efter 2 klip inden for 3 år, får du
et kørselsforbud. Det betyder, at du skal
aflevere dit kørekort og først må køre
igen, når du har gennemgået 7 teoritimer
og 8 køretimer hos en kørelærer og bestået en køreprøve.
Spritkørsel
Hvis du kører spritkørsel med ml. 0,51 og
1,2 promille, får du også kørselsforbud og
skal aflevere kørekortet. Du skal gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus og bestå
en køreprøve, før du må køre igen.
Du “nøjes” altså ikke med en betinget
frakendelse som andre bilister, der har
haft kørekort i længere tid.

Tænk hvis du mistede dit kørekort

Pas på
kørekortet
Læs mere om klippekortet
og straffen for spritkørsel på

Den 1. september 2005
træder to ændringer af Færdselsloven i kraft:
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KLIPPEKORTET
og

STRENGERE STRAFFE FOR SPRITKØRSEL

<- Riv ud og gem

Hvis du får 3 klip inden for 3 år,
FÅR DU FRAKENDT KØREKORTET BETINGET
ER DU NY * BILIST, får du kørselsforbud allerede efter 2 klip

Første gang du kører Spritkørsel, får du:
Frakendt kørekortet
0,51-1,2 ‰: Betinget frakendelse/ny bilist: Kørselsforbud.
Over 1,2 ‰: Ubetinget frakendelse i minimum 3 år.
En bøde
0,51-2,0 ‰: Bøde = din netto månedsløn x din promille.
Eksempel: Månedsløn udbetalt: 15.000 kr. Promille: 0,6. Bøde = 9.000 kr.
Over 2,0 ‰: 20 dages betinget fængsel samt bøde på din netto månedsløn.
Alkohol- og Trafikkursus
Du skal gennemføre et obligatorisk kursus om Alkohol og Trafik (A/T-kursus)
for egen regning. Kurset varer 4 x 2 ½ time og koster pt. 2.000 kr.
Kører du spritkørsel flere gange, er straffen endnu hårdere.
Fx får du en betinget fængselsstraf 2. gang, du kører spritkørsel.
3. gang får du ubetinget fængsel.

Lad bilen stå, hvis du har drukket.
Stop andre, før de kører med sprit i blodet.

kørekort, hvis du består en kontrollerende
køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve
og en praktisk køreprøve) inden for 3
måneder. Dumper du til én af prøverne,
skal du aflevere kørekortet og får det først
igen, når du har bestået begge prøver.
Efter den betingede frakendelse har du 3 års
“prøvetid”.
Ubetinget frakendelse: Du skal aflevere

kørekortet og mister retten til at køre bil
i en periode (fx 3 år). Derefter skal du op
til teori- og køreprøve. Når du har fået
kørekortet tilbage, har du “prøvetid” i en
periode (fx 5 år).
Hvad betyder “prøvetid”?

Hvis du i “prøvetiden” begår en forseelse,
som normalt giver betinget frakendelse, får
du ubetinget frakendelse i min. 6 mdr.
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styrthjelm på motorcykel.

Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.

Spritkørsel koster desværre stadig mange liv i trafikken hvert år.
Derfor er straffen for spritkørsel nu blevet væsentlig strengere end før.

• Overhaler i fodgængerfelt
• Øger hastigheden, når du bliver overhalet
• Kører mod færdselsretningen
• Kører uforsvarlig slalom- eller forbikørsel i tæt trafik
• Ændrer færdselsretning eller placering til fare for andre
• Kører venstre om helleanlæg
• Kører om kap eller kører væddeløbskørsel på vej
• Kører over jernbanespor ved stopsignal
• Ikke sørger for, at passagerer ml. 8 og 15 år anvender

Du får et klip, hvis du…
• Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 procent
• Kører med for kort afstand til forankørende
• Kører ulovligt i nødsporet
• Ikke spænder passagerer under 15 år fast i bilen
• Kører over for rødt
• Overtræder reglerne om vigepligt
• Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
• Overskrider spærrelinier ved overhaling
• Øger hastigheden, når du bliver overhalet
• Overhaler ved et fodgængerfelt
• Kører mod færdselsretningen
• Kører uforsvarlig slalom- eller forbikørsel i tæt trafik
• Ændrer færdselsretning eller placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
• Kører venstre om helleanlæg
• Kører om kap eller kører væddeløbskørsel på vej
• Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
• Ikke sørger for, at passagerer ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel.

Betinget frakendelse: Du beholder dit

KLIPPEKORTET Du får Et KLip, hvis Du...

Hvad er et klip?
Hvis du får et klip, bliver det registreret hos politiet. Dit kørekort bliver altså
ikke klippet i stykker. Hvert klip gælder i 3 år, og derefter bliver det slettet.

Hvad er betinget og
ubetinget frakendelse?
3 klip inden for 3 år = betinget frakendelse af kørekortet. Et klip gælder i 3 år, herefter slettes det.
Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, får du kørselsforbud efter kun 2 klip inden for 3 år.

Klippekortet gælder for grove overtrædelser af Færdselsloven, der ikke i sig
selv medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige. Lovændringen
betyder, at du oven i bøden nu også får et klip.

§ 2. Strengere straf
for spritkørsel

• Overskrider hastighedsgrænsen med over 30 %
• Kører med for kort afstand til forankørende
• Kører ulovligt i nødsporet
• Ikke spænder passagerer u. 15 år fast i bilen
• Kører over for rødt
• Overtræder vigepligtsreglerne
• Overtræder regler for overhaling og forbud mod overhaling
• Overskrider spærrelinier ved overhaling

§ 1. Klippekortet

