Stop ulovlig knallertkørsel
- det kan have store konsekvenser
Kære forældre
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Vi skriver til jer, som opfølgning på sidste års kampagne ”scooterræs NEJ TAK” og fordi vi
stadig ser at ikke alle unge i vores kommune overholder love og regler omkring knallertkørsel.
Børn og unge har brug for klare retningslinjer og hjælp til at vælge, hvad der er rigtigt og forkert også omkring kørsel på knallert.
Ulovlig kørsel på knallert kan være både FARLIGT og DYRT, og det skaber samtidig utryghed
blandt borgere i området.
Vi har derfor brug for, at I løbende tager en snak med jeres unge mennesker i forhold til, hvad der
er rigtigt og forkert og løbende prøvekører jeres unge menneskers scootere for at godkende
hastigheden.
Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I finde dem her:
Regler for knallert 30 (lille knallert)









Man skal være mindst 15 år og have knallertkørekort.
Man skal bruge en godkendt styrthjelm.
Man må ikke køre spritkørsel.
Man må kun sidde én person på knallerten.
Knallerten skal være forsikret.
Har knallerten ikke nummerplade, skal man have forsikringsbevis på sig.
Man skal have knallertbevis/kørekort på sig, når man kører knallert.
Man skal følge færdselsreglerne for cyklister

Der er ret strenge sanktioner for at overtræde færdselsloven på knallert. Man kan miste retten til at
køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret, man kan få store bøder, og man kan få udskudt
tidspunktet for, hvornår man må tage kørekort til bil.
På knallert uden kørekort
Kører man på knallert uden at have gyldigt kørekort, er bøden 2.000 kr. første gang og 4.000 kr.
anden gang. Hvis man har glemt at tage kørekortet med, er bøden 1.000 kr
Hvis man kører for stærkt
Hastighed:
Bødestørrelser:
31-38 km/t =
1.000 kr
39-48 km/t =
1.500 kr
49-60 km/t =
2.000 kr
61- km/t =
2.000 kr
Bødetakster ved andre overtrædelser
 Ikke tegnet forsikring
 Overtræder ubetinget vigepligt

1.000 kr
1.500 kr

 Kører uden hjelm/ikke fastspændt hjelmen
• Kører over for rødt
• Kører uden lys i lygtetændingstiden
• Kører mod kørselsretningen
• Kører om kap/væddeløbskørsel
• Kører på fortov/gangsti
• Kører ulovligt på kørebane/cykelsti
• Kører på cykelstien i venstre side
• Placerer dig forkert før/mens du svinger
• Har passager med på 2-hjulet knallert (bøde til alle)
• Laver unødig røg eller støj
• Kører uden hænder på styret mv.
• Holder fast i andet køretøj
• Ikke giver tegn

1.500 kr
1.500 kr
1.000 kr
1.500 kr
1.500 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.000 kr

Hvis man laver flere forseelser samtidig, bliver bøderne lagt sammen. Hvis man er under 18 år
bliver bøderne halveret.
Bødetaksterne er vejledende, og der kan være skærpede sanktioner, hvis der er sket
et færdselsuheld eller der er opstået en situation, hvor kørslen er til fare eller ulempe. Hvis man
f.eks. kører groft uforsvarligt eller hensynsløst, kan man risikere, at ansvarsforsikringen ikke
dækker, hvis man bliver indblandet i et uheld. Flere overtrædelser indenfor 2-3 år kan medføre, at
knallerten bliver konfiskeret. Når knallerten bliver konfiskeret, får man den aldrig tilbage igen, og
man får heller ikke nogen erstatning for den.
Ikke tegnet forsikring
Uden den lovpligtige knallertansvarsforsikring kan det blive dyrt at være indblandet i et uheld –
også selvom man er uden skyld i uheldet.
Eksempel: Kasper er 15 år og kører på en knallert, der ikke er forsikret. En mand træder ud foran
ham, og Kasper rammer ham. Kasper er uden skyld i ulykken, men han skal alligevel betale.
Manden kommer slemt til skade og er sygemeldt i tre måneder. Hans méngrad er 8%. Kasper skal
betale:





Tabt arbejdsfortjeneste i tre måneder
Svie og smerte i tre måneder
Tab af erhvervsevne
Mén-erstatning

I alt

75.000 kr.
17.000 kr.
450.000 kr.
63.240 kr
605.240 kr

Hertil kommer udgifter til medicin og behandling. Erstatningen udbetales i første omgang fra en
lovpligtig pulje, men Kasper skal bagefter tilbagebetale pengene til puljen. Som 15 årig har Kasper
nu en gæld på over en halv million kroner. I de fleste tilfælde får man tilbudt en afdragsordning, så
man kan betale gælden af, men der vil gå mange år, før Kasper er gældfri.
Med venlig hilsen det lokale SSP samarbejde i Lemvig Kommune og
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