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B e t æ n k n i n g  

o v e r  forslag t i l  færdse l s lov .  

(Afgivet af retsudvalget den 6. juni 1975). 

Retsudvalget har behandlet lovforslaget i 
en række møder og har herunder haft sam- 
råd med ministeren, der tillige skriftligt har 
besvaret spørgsmål fra udvalget. Endvidere 
har embedsmænd fra justitsministeriet del- 
taget i udvalgets gennemgang af lovforsla- 
get og har i denne forbindelse mundtligt 
besvaret en lang række spørgsmål fra udval- 
gets medlemmer. En række af disse besva- 
relser vil blive optrykt i et bilagshæfte, der 
fremkommer senere. Udvalget har modtaget 
mundtlig og/eller skriftlig henvendelse fra: 

Amtsrådsforeningen i Danmark, 
Hitze Andersen, Hammerup, 
Susanne Andersen, Varde, 
Vagner Andersen, Silkeborg, 
Arbejdsgruppen for sikker trafik, 
N. H. Arnfred, Ollerup, 
Hans Brammer, Charlottenlund, 
Mogens H. Cohn, København, 
Jørgen B. Dalgaard, Århus, 
Dansk Kørelærer-Union, 
Dansk Politiforbund, 
Dansk Taxi Forbund, 
Danske Dagblades Udgiverforening, 
De danske Redningskorps, 
Jørgen Ernst, Ørting, 
F.D.M. 
Erik Juulmann, København, 
Johs. Kirkegaard, Nykøbing M., 
Kommunernes Landsforening, 
Gorm Kraft, Espergærde, 
Ejgil Krogh, København, 
Ib Kvorning, Kurt Frederiksen og Hans 

Beltoft, Ålborg, 
Københavns magistrat, 2. afdeling, 
Københavns magistrat, 4. afdeling, 
Landsforeningen Den Personlige Friheds 

Værn, 

Landsforeningen Tryg Trafik, 
Landssammenslutningen af Ungdoms- 

skoleledere, 
Hans Muus, Odense, 
M. Nielsen og Søn, autoudstyr, 
Poul Erik Nielsen, Ålborg, 
Svend M. Nielsen, Odense, 
Gerdt Skovgaard Pedersen, Hvidovre, 
Taxa's Landsforening, 
Vilhelm Topsøe, Skjern, og 
Århus Trafiklærerforening. 

Der har i udvalget været enighed om, at 
det af tidsmæssige grunde ikke vil være mu- 
ligt på forsvarlig måde at færdigbehandle 
hele lovforslaget i denne samling, og at 
enkelte af forslagets bestemmelser derfor 
bør udskilles til selvstændig gennemførelse 
som ændringer i den gældende færdselslov. 
Ministeren har erklæret sig enig heri og 
har givet tilsagn om at genfremsætte det 
samlede forslag til en ny færdselslov ved 
begyndelsen af næste folketingssamling. 

Ministeren har herefter foreslået, at lov- 
forslaget ændres til et forslag til lov om 
ændring af den gældende færdselslov, hvor- 
ved nogle af det fremsatte forslags bestem- 
melser gennemføres. Den ændrede affattelse 
af det samlede forslag indebærer samtidig, 
at de øvrige bestemmelser i forslaget bort- 
falder. 

Udvalget kan tiltræde den af ministeren 
foreslåede fremgangsmåde. De bestemmelser, 
som udvalget herefter har behandlet med 
henblik på gennemførelse i indeværende 
samling, har været bestemmelserne om vige- 
pligt, sikkerhedsseler, styrthjelme, under- 
visning i knallertkørsel og betinget fraken- 
delse af førerretten. Under udvalgsbehand- 
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lingen blev det klart, at det ikke ville være 
muligt at gennemføre bestemmelserne om 
knallertkørere i indeværende samling, hvor- 
for justitsministerens ændringsforslag kun 
indeholder de øvrige fire grupper af bestem- 
melser. Af udvalgets overvejelser om de 
enkelte bestemmelser gengives følgende 
synspunkter: 

1. Vigepligtsregleme. 
Udvalget tilslutter sig tanken i det inter- 

nationale princip, hvorefter der kun er to 
regler, den almindelige vigepligt og den 
ubetingede vigepligt. 

Den ændring af de gældende vigepligts- 
bestemmelser, der har størst færdselssik- 
kerhedsmæssig betydning, er reglen om, at 
der fremtidig ved afmærkning kan foreskri- 
ves ubetinget vigepligt også uden for hoved- 
veje og kryds med fuldt stop. Denne del af 
lovforslagets vigepligtsbestemmelser er der- 
for medtaget i justitsministerens ændrings- 
forslag. Som løsning på de overgangspro- 
blemer, en hurtig ikrafttræden af denne 
bestemmelse vil medføre, har ministeren fo- 
reslået, at indførelsen af den ubetingede 
vigepligt i de kryds, hvor den skærpede 
almindelige vigepligt i dag gælder, vil ske 
gradvis, efterhånden som afmærkningen 
gennemføres. Dette vil betyde, at der skal 
køres efter gældende regler, medmindre der 
ved afmærkning er foreskrevet ubetinget 
vigepligt enten ved trekantstavle, ved af- 
mærkning på vejbanen i form af trekanter 
med spidsen mod den kørende eller begge 
dele. Ministeren har anslået denne over- 
gangsperiode til cirka halvandet år, hvor- 
efter afmærkningen skulle være tilende- 
bragt. Justitsministeren har til hensigt at 
tilrettelægge overgangsperioden i samarbej- 
de med Rådet for Større Færdselssikkerhed, 
som vil iværksætte en kampagne om de nye 
regler forud for ikrafttrædelsen, hvorfor 
denne er udskudt til 1. august d.å. 

Under drøftelserne af dette spørgsmål 
har udvalget også været inde på vigepligts- 
reglerne i rundkørsler. Ministeren har her- 
til oplyst, at ved gennemførelsen af den 
ovenfor omtalte regel vil det også være 
muligt gennem afmærkning at kunne til- 
kendegive ubetinget vigepligt over for 
færdslen i rundkørsler. I øvrigt er antallet 
af rundkørsler i de senere år blevet betyde- 

lig reduceret, og tendensen i denne retning 
fortsætter. 

2. Sikkerhedsseler. 
På dette punkt har udvalgsmedlemmerne 

haft forskellige opfattelser. Enkelte med- 
lemmer anser det slet ikke for godtgjort, at 
brug af sikkerhedsseler er en gavnlig for- 
anstaltning, og flere har hævdet det syns- 
punkt, at der her er tale om et område, hvor 
lovgivningsmagten ikke bør tvinge sam- 
fundsborgerne til en bestemt adfærd og be- 
lægge undladelse af at følge denne med 
straf. Selv om sikkerhedsseler er gavnlige, 
bør det som hidtil bero på frivillighed, 
eventuelt opmuntret ved fortsatte kampag- 
ner gennem Rådet for Større Færdselssik- 
kerhed, om bilisterne benytter seler eller ej. 

Udvalget betoner, at indstillingen til 
tvungen brug af sikkerhedsseler er af rent 
personlig karakter. 

Uafhængigt af den personlige indstilling 
til brug af sikkerhedsseler har udvalget drøf- 
tet de tilfælde, hvor en fritagelse for denne 
pligt ville være rimelig, og der var herunder 
enighed om, at hyrevognschauffører og 
deres forsædepassagerer burde fritages for 
pligten til at benytte selerne. 

Endvidere har udvalget i samråd med 
justitsministeren nærmere overvejet, i hvil- 
ket omfang der 홢 ud over hyrevognskørs- 
len 홢 ved andre særlige former for kørsel 
bør fritages for kravet om anvendelse af 
sikkerhedssele. Danske Dagblades Udgiver- 
forening har i sin henvendelse til udvalget 
foreslået, at der gøres undtagelse for pligten 
til at anvende- sikkerhedssele ved avisdistri- 
bution og lokal postdistribution. 

Der har i udvalget været enighed om, at 
såfremt pligten til brug af sikkerhedsseler 
vedtages, er det ønskeligt at fritage for 
kravet om anvendelse af sikkerhedssele i 
tilfælde, hvor en efterlevelse af kravet på 
afgørende måde vil vanskeliggøre distribu- 
tionskørslen. På den anden side er der også 
i udvalget givet udtryk for, at undtagelserne 
bør begrænses, og at bestemmelserne bør 
udformes på en sådan måde, at der kun fri- 
tages fra kravet, for så vidt angår den del 
af den erhvervsmæssige varedistribution, 
hvor en fritagelse skønnes absolut påkrævet. 
Ministeren har over for udvalget oplyst, at 
det er hensigten at forhandle spørgsmålet 
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med de berørte myndigheder og organisa- 
tioner m.v., og at det først herefter vil være 
muligt at udforme bestemmelser, der til- 
strækkelig klart angiver de tilfælde, hvor 
pligten til at anvende sikkerhedssele ikke 
skal gælde. 

Der er på denne baggrund i udvalget 
enighed om, at justitsministeren i medfør 
af den i ændringsforslaget under § 1, nr. 5, 
foreslåede bemyndigelse i § 50 a, stk. 4, 
2. pkt., fastsætter de fornødne undtagelser. 
Ministeren har i tilknytning hertil givet til- 
sagn om, at der gives udvalget lejlighed til 
at tage stilling til indholdet af de bestem- 
melser, der vil blive udfærdiget i overens- 
stemmelse hermed. 

I bemærkningerne til lovforslagets § 79, 
stk. 4, 2. pkt. (bemærkningerne side 58, sp. 
2), er anført, at der tænkes gjort undtagelse 
for visse former for distributionskørsel, hvor 
hastigheden er lav og føreren skal stige 
ind og ud af bilen med korte mellemrum. 
Ministeren har givet tilsagn om, at fritagel- 
sen for brug af sele ikke alene begrænses til 
tilfælde, hvor disse betingelser er opfyldt, 
men at der ved visse former for distributions- 
kørsel, herunder særlig ved postomdeling og 
postkassetømning, gives en mere generel 
fritagelse. 

3. Styrthjelme. 
På dette punkt har der i udvalget været 

enighed om det principielt ønskelige i, at 
motorcyklister og knallertkørere benytter 
styrthjelm, men et mindretal i udvalget har 
ikke fundet, at det er lovgivningens opgave 
at give regler på dette område for voksne 
mennesker. Herom henvises til underæn- 
dringsforslag nr. 8 med tilhørende bemærk- 
ninger. 

Under forhandlingerne i udvalget har der 
været rejst spørgsmål om påsætning af re- 
flekterende materiale på styrthjelmene, så 
de kan ses i mørke, om pligt til at have 
styrthjelmen fastspændt og om pligt til at 
have sidespejl på knallerter, fordi styrt- 
hjelmen nedsætter muligheden for at høre 
bagfrakommende færdsel. 

Justitsministeren har i et svar, der optryk- 
kes som bilag, udtrykt betænkelighed ved 
at påklæbe refleksmateriale, fordi dette 
kan nedsætte styrthjelmens holdbarhed. 
På de to andre punkter har ministeren været 
imødekommende over for udvalgets ønsker, 

dels ved i sit ændringsforslag at indføje en 
bestemmelse om pligt til fastspænding, dels 
ved at love at indføje en bestemmelse om 
sidespejle i udstyrsbekendtgørelsen. 

Udvalget har endvidere med ministeren 
drøftet, hvor lang tid der vil gå, før lovæn- 
dringen på dette punkt kan iværksættes. 
Bemyndigelsesreglen i forslagets § 2, stk. 4, 
er begrundet med, at de fabrikker, der frem- 
stiller styrthjelme, skal have en vis tidsfrist 
til at få det nødvendige lager oparbejdet, 
og man må derfor påregne, at det først vil 
være muligt at lade loven træde i kraft på 
dette punkt i foråret 1976, dog senest den 
1. juni 1976. 

4. Betinget frakendelse af førerretten. 
Der er i udvalget enighed om, at den 

foreslåede hovedregel om betinget fraken- 
delse ved førstegangsovertrædelserne af be- 
stemmelsen i den hidtidige § 70 om 홢groft 
uforsvarlig kørsel" er rigtig og i overens- 
stemmelse med de ønsker, et folketings- 
udvalg til ændring af færdselsloven gav 
udtryk for allerede i 1971. 

Den sproglige udformning af de typiske 
elementer i de færdselsforseelser, der skal 
medføre betinget hhv. ubetinget frakendelse, 
har været indgående drøftet, bl.a. på bag- 
grund af de forskellige betragtninger og for- 
slag til en ændret formulering, der er inde- 
holdt i de modtagne høringssvar. Bortset 
fra Tange (FP), der har stillet nedenstående 
underændringsforslag nr. 10, har udvalget 
kunne tilslutte sig den formulering, justits- 
ministeren har valgt. Man har i denne for- 
bindelse lagt vægt på, at den ændrede sprog- 
brug i forhold til den hidtidige § 70 ikke vil 
medføre nogen ændring af den retspraksis, 
der har fæstet sig i de sidste 20 år. Græn- 
sen mellem de tilfælde, hvor frakendelse 
sker, og hvor der sker frifindelse i så hen- 
seende, bør stort set være den samme som 
nu. Hvad angår grænsen mellem de betin- 
gede og ubetingede tilfælde af frakendelse 
efter det nye system, kan udvalget med hen- 
syn til karakteriseringen af begrebet 홢på 
særlig hensynsløs måde" tilslutte sig de 
eksempler på en sådan kørsel, der er anført 
i lovforslagets bemærkninger, herunder at 
der kan blive tale om ubetinget frakendelse 
ikke blot ved egentlig hasarderet kørsel, 
men også når en hård og pågående kørsel 
tillige er farlig for andre og føreren må 
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have været klar over dette. F.eks. må den, 
der kører med betydelig hastighed og gen- 
tagne gange negligerer vejkryds og fodgæn- 
gere i fodgængerovergange, eller som i tæt 
trafik gentagne gange overskrider fuldt op- 
trukne spærrelinier, således at der herved 
opstår farlige situationer, som regel siges 
at have kørt på særlig hensynsløs måde. 
Det samme gælder som anført i lovforslagets 
bemærkninger den, der anvender et køretøj 
uden eller med meget betydelig nedsat 
bremse- eller styreevne eller andre mangler, 
der kan føre til nærliggende risiko for andre 
trafikanter, når risikoen har stået eller måt- 
tet stå føreren klart. 

Udvalget har i forbindelse med drøftel- 
serne af spørgsmålet om betinget frakendelse 
været inde på tanken om også at åbne mu- 
lighed for anvendelse af betinget frakendelse 
i tilfælde af kørsel i spirituspåvirket tilstand. 
Dette problem har været berørt på et sam- 
råd med justitsministeren, og der er enighed 
mellem udvalget og ministeren om, at pro- 
blemerne om spirituspåvirkede motorførere 
generelt bør overvejes i den kommende 
folketingssamling i forbindelse med udval- 
gets behandling af færdselslovsforslaget. 

Flere af udvalgsmedlemmerne har til- 
kendegivet, at der i disse overvejelser bør 
indgå en vurdering af sanktionssystemet 
vedrørende kørsel i spirituspåvirket tilstand, 
herunder spørgsmålet om anvendelse af be- 
tinget frakendelse. 

Lovforslagets økonomiske konsekvenser. 
Ministeren har oplyst, at den omstændig- 

hed, at bestemmelserne om obligatiorisk 
anvendelse af sikkerhedsseler i første om- 
gang alene skal gælde for 2 år, således at 
der i medfør af § 3 i ændringsforslaget i 
folketingsåret 1977-78 skal fremsættes for- 
slag til revision af færdselslovens § 50 a, 
vil nødvendiggøre, at rådet for trafiksik- 
kerhedsforskning vil skulle gennemføre mere 
omfattende undersøgelser end oprindelig 
planlagt, herunder ved bl.a. at tilvejebringe 
en særlig dataindsamling fra hospitalerne. 
De statslige udgifter hertil vil udgøre 200.000 
kr., hvoraf de 50.000 kr. vil skulle afholdes 
i finansåret 1975-76. Udvalget kan tiltræde, 
at disse undersøgelser gennemføres. 

Ministeren har endvidere under henvis- 
ning til de almindelige bemærkninger til 
lovforslaget side 34, hvorefter de statslige 

merudgifter til færdselspropaganda skønnes 
at ville andrage ca. 2,5 mill. kr., meddelt, 
at de statslige merudgifter til færdselspro- 
paganda vedrørende den del af lovforslaget, 
som foreslås gennemført i indeværende folke- 
tingssamling, vil udgøre 900.000 kr. i finans- 
året 1975-76. Heraf vil 350.000 kr. skulle 
anvendes til propaganda vedrørende vige- 
pligtsbestemmelserne, 350.000 kr. til til 
propaganda vedrørende bestemmelserne 
om sikkerhedsseler og 200.000 kr. til 
propaganda vedrørende bestemmelserne 
om styrthjelme. Ministeren har end- 
videre oplyst, at de samlede udgifter på ca. 
2,5 mill. kr. til færdselspropaganda vil blive 
noget højere som følge af, at lovforslaget 
ikke gennemføres i sin helhed på en gang. 
Der er i denne forbindelse over for udvalget 
oplyst, at der i finansåret 1975-76 i overens- 
stemmelse med ministerens oplysninger af- 
holdes statslige merudgifter på i alt 900.000 
kr. til færdselspropaganda. 

Herefter indstiller et mindretal (social- 
demokratiets medlemmer af udvalget og 
Holmberg (V)) lovforslaget til vedtagelse 
med det af justitsministeren stillede æn- 
dringsforslag. 

Et  andet mindretal (Danmarks kommunisti- 
ske partis medlem af udvalget, Mette Madsen 
(V) og Birgitte Oxdam (V)) indstiller lov- 
forslaget til vedtagelse med det af justits- 
ministeren stillede ændringsforslag og det 
af mindretallet under nr. 9 stillede under- 
ændringsforslag. 

Et tredie mindretal (Elsebeth Kock-Peter- 
sen (V)) indstiller lovforslaget til vedtagelse 
med det af justitsministeren stillede æn- 
dringsforslag og de af mindretallet under 
nr. 7 og 8 stillede underændringsforslag. 

Et  fjerde mindretal (Voigt (FP)) erkender, 
at færdselsloven er en af de love, som det 
på nuværende tidspunkt ikke vil være mu- 
ligt at nedskrive på en sagligt forsvarlig 
måde, uden at der kan komme forvanske- 
liggørelser. 

Men mindretallet vil i næste samling, når 
hele det omfattende lovkompleks skal be- 
handles, fremkomme med saglige og for- 
nuftige ændringer til en lang række af 
paragrafferne, så færdselsloven bliver læse- 
lig og forståelig for alle befolkningsgrupper, 
forstået på den måde, at den ikke kun kan 
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tydes og fortolkes af jurister og embeds- 
mænd. Færdselsloven omhandler mere end 
nogen anden lov hele befolkningen 홢 lige 
fra det legende barn og op til chaufføren i 
det store lastvognstog 홢 derfor er det umå- 
delig vigtigt, at loven bliver letlæselig og 
forståelig. 

Mindretallet har noteret sig, at de para- 
graffer, som udvalget her har behandlet, 
også indgår i revisionen af loven i næste 
samling. Mindretallet erkender derfor, at 
det kan virke uheldigt med store ændringer 
på nuværende tidspunkt, hvor noget skal 
indføjes i gældende bestemmelser, som i 
forvejen er forvirrende nok. 

Til de to nye forbudsparagraffer, om- 
handlende sikkerhedssele og styrthjelm, 
mener mindretallet af sin bedste overbevis- 
ning, at det er rimeligt, at unge mennesker 
under 18 år bliver beskyttet af en styrt- 
hjelm, hvorimod voksne, myndige personer 
selv må bestemme, om de vil have en hjelm 
krænget ned over hovedet. Vedrørende 
sikkerhedsselen er mindretallet af den op- 
fattelse, at den ganske givet vil kunne redu- 
cere antallet af dræbte og alvorligt kvæstede. 
Mindretallet vil derfor henstille, at der bli- 
ver givet befolkningen en omfattende oplys- 
ningskampagne om sikkerhedsselens virk- 
ninger. Disse oplysninger har hidtil været 
uforstandige, dårlige og mangelfulde. Min- 
dretallet kan derimod ikke acceptere, at 
man fra lovgivningsmagtens side vil tvinge 
folk til at køre med sele. Dette er et uhyrligt 
brud på den personlige frihed og et forbud, 
som det vil være umådelig svært at hånd- 
hæve, hvilket ledende politifolk også klart 
har givet udtryk for i skrivelser til retsud- 
valget. Mottoet 홢frihed under ansvar" er 
væsentlig bedre at efterleve end at pådutte 
folk en falsk sikkerhed, som i mange situa- 
tioner overhovedet ingen sikkerhed er. 

Mindretallet vil meget nødig medvirke 
til unødvendige menneskelige tragedier ved 
at tvinge folk ind i en sikkerhedssele, hvor- 
ved dødsfald og alvorlige kvæstelser kunne 
tilskrives den tvungne brug. Sagt med andre 
ord: mindretallet føler ikke, at vi har 
nogen som helst ret til at gøre os til herre 
over det dyrebareste, vi har, livet, og så 
længe det bare i ét tilfælde kan bevises, at 
dødsfald kan tilskrives sikkerhedssele, vejer 
det tungere end nok så mange, som reddede 
livet ved brug af sele. Lad os ikke blande 

vore funktioner sammen. Vi har én gang 
afskaffet dødsstraffen. Lad os ikke på ny 
gøre os til bødler. Mindretallet indstiller 
herefter lovforslaget til vedtagelse med det 
af justitsministeren stillede ændringsforslag 
og de af mindretallene under nr. 2, 3, 4, 6, 
7 og 8 stillede underændringsforslag. 

Et femte mindretal (Tange (FP)) indstiller 
lovforslaget til vedtagelse med det af justits- 
ministeren stillede ændringsforslag og de af 
mindretallene under nr. 2 og 10 stillede 
underændringsforslag. 

Et sjette mindretal (Wamberg (FP))'ind- 
stiller lovforslaget til vedtagelse med det af 
justitsministeren stillede ændringsforslag og 
det af mindretallet under nr. 2 stillede 
underændringsforslag. 

Et syvende mindretal (kristeligt folkepar- 
tis medlem af udvalget) indstiller lovforsla- 
get til vedtagelse med det af justitsministeren 
stillede ændringsforslag og de af mindretallene 
under nr. 3, 5 og 9 stillede underændrings- 
forslag. 

Et ottende mindretal (det radikale ven- 
stres medlem af udvalget) indstiller lovfor- 
slaget til vedtagelse med det af justitsmini- 
steren stillede ændringsforslag og de af min- 
dretallene under nr. 3 og 5 stillede under- 
ændringsforslag. 

Et niende mindretal (socialistisk folkepar- 
tis medlem af udvalget) indstiller herefter 
lovforslaget til vedtagelse med det af justits- 
ministeren stillede ændringsforslag og det af 
mindretallet under nr. 7 stillede underæn- 
dringsforslag. 

Et tiende mindretal (det konservative 
folkepartis medlem af udvalget) finder, at 
borgerens frihed er frihed under ansvar. 
Hver enkelt borger må, når der er spørgs- 
mål om andres sikkerhed, finde sig i ind- 
skrænkninger i friheden, men borgerens 
egen sikkerhed må være op til ham selv, 
ellers gør man hans ret til at leve i frihed 
for udvandet. Derfor kan tvungen brug af 
sikkerhedsseler ikke godtages. Sådanne bør 
være obligatorisk udstyr i alle biler, hvor der 
er praktisk mulighed for at anbringe dem, 
men det må være overladt til den enkelte 
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borgers egen afgørelse og risiko, om han 
vil bruge sikkerhedsselen. Forkert eller 
mangelfuld brug af sikkerhedsseler, som 
ingen kan føre kontrol med, kan medføre 
større risiko end undladelse af at bruge 
selen. Så længe der blot er risiko for, at 
brug af sikkerhedsseler kan medføre fare 
for tab af menneskeliv eller alvorlig legems- 
beskadigelse 홢 og ingen har kunnet påstå, 
at en sådan fare ikke er til stede 홢 kan det 
ikke pålægges borgere under straffetrussel 
at udsætte sig for fare. Det må være op til 
hver enkelts eget ansvar at afgøre, om sik- 
kerhedssele anvendes. Der kan opfordres 
til brug af seler, men ikke gives påbud om 
brugen. Herefter indstiller mindretallet lov- 
forslaget til vedtagelse med det af justits- 
ministeren stillede ændringsforslag og de af 
mindretallene under nr. 3, 5 og 7 stillede 
underændringsforslag. 

Ændr ings fo r s l ag .  

Af justitsministeren: 
1) Lovforslaget affattes således: 

홢Forslag til lov om ændring af færdselsloven. 

§ 1. 
I færdselsloven, jfr. lovbekendtgørelse 

nr. 123 af 9. marts 1973, som ændret senest 
ved lov nr. 310 af 19. juni 1974, foretages 
følgende ændringer: 

1. § 18, stk. 8 ophæves. 
Stk. 9 bliver herefter stk. 8. 

2. Efter § 18 indsættes: 
홢§ 18 a. Har førerretten været frakendt 

ubetinget, kan retten efter frakendelsesti- 
dens udløb kun generhverves, såfremt en 
orienterende førerprøve bestås. Førerprøven 
kan aflægges før frakendelsestidens udløb. 
Den praktiske prøve kan dog tidligst af- 
lægges 1 måned før frakendelsestidens ud- 
løb. Har domfældte bestået en førerprøve 
efter det forhold, der gav anledning til til- 
talen, skal orienterende prøve ikke aflægges, 
såfremt prøven er bestået inden for det sid- 
ste år før frakendelsestidens udløb og inden 
for det sidste år før ansøgningen om gen- 
erhvervelse af førerbevis. 

Stk. 2. Er førerretten blevet frakendt be- 
tinget, skal føreren inden for en frist, der 
fastsættes af politiet, aflægge en orienteren- 
de førerprøve. Førerretten bortfalder, så- 
fremt prøven ikke bestås, eller vedkom- 
mende undlader at medvirke til den. Orien- 
terende førerprøve skal dog ikke aflægges, 
såfremt domfældte har bestået en fører- 
prøve efter det forhold, der gav anledning 
til frakendelsen. 

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte 
bestemmelser om orienterende førerprøver, 
herunder om bortfald af førerretten i med- 
før af stk. 2. 

Stk. 4. Den, der midlertidigt eller endeligt 
har mistet førerretten, skal aflevere sit 
førerbevis til politiet." 

3. I § 19, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter 
홢4. punktum": 홢og i § 18 a". 

4. § 37, stk. 1 og 2, affattes således:' 
홢Kørende skal iagttage særlig forsigtig- 

hed ved vejkryds. Kørende, som har vige- 
pligt, skal på tydelig måde ved i god tid 
at nedsætte hastigheden eller standse til- 
kendegive, at de vil opfylde vigepligten. 
Kørslen må kun fortsættes, når det under 
hensyn til andre køretøjers placering på 
vejen, afstanden til dem og deres hastighed 
kan ske uden fare eller ulempe. 

Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en vej 
har den kørende vigepligt for den kørende 
færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), 
såfremt dette er tilkendegivet ved afmærk- 
ning i medfør af § 58." 

5. Efter § 50 indsættes: 

"Sikker hedsseler. 
§ 50 a. Såfremt en siddeplads på en 

motorvogns forsæde er forsynet med sik- 
kerhedssele, skal denne under kørslen an- 
vendes af den person, der benytter sidde- 
pladsen. 

Stk. 2. Pligten til at anvende sikkerheds- 
sele gælder ikke ved bakning eller under 
kørsel på parkeringsplads, servicestation, 
værkstedsområde eller under lignende for- 
hold. 

Stk. 3. Pligten til at anvende sikkerheds- 
sele gælder endvidere ikke for personer 
under 15 år eller personer med en legems- 
højde under 150 cm. Justitsministeren kan 
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fastsætte bestemmelser, hvorefter også an- 
dre personer fritages for pligten til at an- 
vende sikkerhedssele. 

Stk. 4. Pligten til at anvende sikkerheds- 
sele gælder endvidere ikke for hyrevogns- 
kørsel. Justitsministeren kan fastsætte be- 
stemmelser, der fritager for pligten til at 
anvende sikkerhedssele ved andre særlige 
former for kørsel. 

Styrthjelme. 
§ 50 b. Føreren af en tohjulet motorcykel 

eller af en motorcykel med sidevogn og 
enhver passager, som er fyldt 15 år, skal 
under kørslen anvende fastspændt styrt- 
hjelm. Det samme gælder føreren af en 
cykel med hjælpemotor. 

Stk. 2. Pligten til at anvende styrthjelm 
gælder ikke under kørsel på parkerings- 
plads, servicestation, værkstedsområde eller 
under lignende forhold. 

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte 
bestemmelser om fritagelse for pligten til 
at anvende styrthjelm." 

6. I § 57, stk. 2, 1. pkt., udgår 홢jfr. § 37, 
stk. 1", og § 57, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 

7. I § 65, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.: 
홢Undladelse af at benytte det i §§ 50 a 

og 50 b nævnte sikkerhedsudstyr kan ikke 
begrunde nedsættelse eller bortfald af er- 
statningen." 

8. §§ 70 og 70 a ophæves, og i stedet ind- 
sættes: 

"Frakendelse af førerret. 

Spirituspåvirkning. 
§ 70. Frakendelse af retten til at føre 

motordrevet køretøj, hvortil der kræves 
førerbevis efter § 18, stk. 1, eller § 19, stk. 1, 
skal ske, når føreren af et sådant køretøj 
har overtrådt § 16, stk. 1. 

Stk. 2. Frakendelsen sker ubetinget. Un- 
der særlig formildende omstændigheder kan 
frakendelse undlades. 

Andre overtrædelser. 
§ 70 a. Retten til at føre de i § 70 nævnte 

motordrevne køretøjer skal endvidere fra- 
kendes, såfremt: 

1) føreren af et sådant køretøj under til- 
sidesættelse af væsentlige hensyn til 
færdselssikkerheden har voldt skade på 
person eller ting eller fremkaldt fare 
herfor eller 

2) frakendelse findes begrundet ved beskaf- 
fenheden af den begåede forseelse, og 
hvad der i øvrigt foreligger oplyst om 
tiltaltes forhold som fører af motordrevet 
køretøj. 

Stk. 2. Frakendelse sker betinget, med- 
mindre føreren: 
1) forsætligt har voldt skade på andres per- 

son eller ting, forsætligt har fremkaldt 
nærliggende fare herfor eller i øvrigt 
har ført motordrevet køretøj på særlig 
hensynsløs måde, 

2) tidligere er frakendt førerretten betinget 
og det nye forhold er begået i prøvetiden 
eller 

3) tidligere i forbindelse med overtrædelse 
af andre bestemmelser end § 16, stk. 1, 
er frakendt førerretten ubetinget og det 
nye forhold er begået inden 5 år fra 
endelig dom. 

Stk. 3. Under særlig formildende omstæn- 
digheder kan der ske betinget frakendelse i 
tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 2 ellers 
skulle ske ubetinget. 

Frakendelsestiden. 
§ 70 b. Ubetinget frakendelse sker for et 

tidsrum af mellem 6 måneder og 10 år eller 
for bestandig. Sker den i medfør af § 70, 
skal den dog vare ikke under 1 år, medmin- 
dre der foreligger særlig formildende om- 
stændigheder. 

Betinget frakendelse. 
§ 70 c. Betinget frakendelse sker på vil- 

kår, at den pågældende i en periode af 3 år 
fra endelig dom ikke fører motordrevet køre- 
tøj under sådanne omstændigheder, at fører- 
retten skal frakendes ham efter § 70 a, stk. 1. 
Ved betinget frakendelse udsættes fastsæt- 
telsen af frakendelsestiden. 

§ 70 d. Begår den dømte i prøvetiden 
et nyt forhold, der efter § 70 a medfører 
frakendelse af førerretten, fastsætter retten 
en fælles frakendelse for dette forhold og 
den tidligere pådømte lovovertrædelse. 
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Inddragelse af førerretten under sagen. 
§ 70 e. Skønner politiet, at betingelserne 

for ubetinget frakendelse af førerretten fore- 
ligger, kan det midlertidigt inddrage fører- 
retten. Politiet skal i forbindelse hermed 
vejlede føreren om prøvelsesretten, jfr. stk. 2. 

Stk. 2. Den, hvis førerret er midlertidigt 
inddraget, kan forlange inddragelsen prøvet 
af retten. Retten træffer ved kendelse afgø- 
relse om inddragelsen. 

Stk. 3. Det tidsrum, hvori førerretten har 
været inddraget, fradrages i frakendelses- 
tiden. 

Virkningen af anke m.v. 

§ 70 f. Anke af en dom, hvorved der er 
sket ubetinget frakendelse, efter at fører- 
retten har været inddraget i medfør af § 70 e, 
har ikke opsættende virkning for dommens 
bestemmelse om frakendelse, medmindre 
andet bestemmes af underretten ved ken- 
delse. I andre tilfælde kan underretten på 
begæring af anklagemyndigheden ved ken- 
delse bestemme, at anke ikke skal have op- 
sættende virkning. 

Stk. 2. Afsiges der i en sag, hvori fører- 
retten er inddraget efter § 70 e, frifindende 
dom med hensyn til spørgsmålet om fra- 
kendelse, eller sker frakendelsen betinget, 
skal førerbeviset udleveres, selv om dom- 
men ankes. 

Generhvervelse af førerret inden frakendelses- 
tidens udløb. 

§ 70 g. Er retten til at føre motordrevet 
køretøj i henhold til denne eller nogen tid- 
ligere lov frakendt nogen for længere tid 
end 3 år, kan spørgsmålet om generhvervelse 
af retten inden frakendelsestidens udløb 
indbringes for domstolene. Indbringelsen 
sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, 
og kan tidligst finde sted, når der er for- 
løbet 3 år af frakendelsestiden. Retten kan 
kun gengives, når ganske særlige omstæn- 
digheder foreligger. Har retten til at være 
fører tidligere været frakendt vedkommende 
ubetinget, kan gengivelse af retten til at 
erhverve førerbevis inden frakendelsestidens 
udløb kun ske rent undtagelsesvis og tidligst, 
når der er forløbet 6 år af frakendelsestiden. 

Erstatning for inddragelse eller frakendelse 
af førerret. 

§ 70 h. Frifindes en person, hvis førerret 
har været frakendt eller inddraget i anled- 
ning af sagen, eller føres en sag, hvori denne 
ret har været inddraget, ikke igennem til 
dom, kan retten tilkende den pågældende 
erstatning for tab, som er en følge af fra- 
kendelsen eller inddragelsen. 

Stk. 2. Frakendes en person førerretten 
betinget og førerretten under sagen har 
været frakendt eller inddraget, kan retten 
undtagelsesvis tilkende den pågældende er- 
statning for tab, som er en følge af fraken- 
delsen eller inddragelsen. 

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens § 1018 
e-m finder anvendelse på behandlingen af 
erstatningskravet." 

§ 
Stk. 1. § 1, nr. 1-3 og 8, træder i kraft den 

1. juli 1975. 
Stk. 2. § 1, nr. 4 og 6, træder i kraft den 

1. august 1975. 
Stk. 3. § 1, nr. 5, for så vidt angår § 50 a, 

og § 1, nr. 7, træder i kraft den 1. januar 
1976. 

Stk. 4. § 1, nr. 5, for så vidt angår § 50 b, 
træder i kraft efter justitsministerens be- 
stemmelse. 

Stk. 5. Spørgsmål om frakendelse af fører, 
retten i anledning af forhold, som er begået, 
men ikke endeligt påkendt den 1. juli 1975- 
afgøres alene efter reglerne i §§ 70-70 f som 
affattet ved § 1, nr. 8. 

Stk. 6. Frakendelse af førerretten efter de 
hidtil gældende regler bevarer sin gyldighed 
og har samme retsvirkninger som ubetinget 
frakendelse, jfr. dog stk. 7. 

Stk. 7. Såfremt frakendelsestiden er fast- 
sat til mindre end 1 år og dommens bestem- 
melse om frakendelse ikke er fuldbyrdet ved 
lovens ikrafttræden, bortfalder fuldbyrdel- 
sen eller den resterende del af denne. Den 
dømte skal inden for en frist, der fastsættes 
af politiet, aflægge en orienterende fører- 
prøve, jfr. § 18 a, stk. 2, som affattet ved 
§ 1, nr. 2. For alle frakendelser af førerretten 
i mindre end 1 år forkortes endvidere 
fristen i § 70 a, stk. 2, nr. 3, som affattet 
ved § 1, nr. 8, til 3 år. 
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§ 3. 
Forslag til revision af færdselslovens § 50 a 

fremsættes for folketinget i folketingsåret 
1977-78." 

Af et mindretal (Voigt (FP), Tange (FP) og 
Wamberg (FP)): 

Und  er ændr ings fo r s l ag  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

2) I den under § 1, nr. 2, foreslåede af- 
fattelse af § 18 a affattes stk. 1, l .pkt.,  så- 
ledes: 
홢Har førerretten været frakendt ubetin- 

get, udleveres førerbeviset ved frakendelses- 
tidens udløb, medmindre det ved frakendel- 
sesdommen er bestemt, at det skal være en 
betingelse for generhvervelse af førerbevis, 
at ny førerprøve bestås." 

Af et mindretal (Voigt (FP), Inge Krogh 
(KrF), Gudme (RV) og Hagen Hagensen 
(KF)): 

U n d e r  ændr ings fo r s l ag  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

3) I den under § 1, nr. 2, foreslåede affat- 
telse af § 18a udgår stk. 2. 

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3. 

Af et mindretal (Voigt (FP)): 

U n d e r  ændr ings fo r s l ag  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

4) I den under § 1, nr. 2, foreslåede affat- 
telse af § 18 a affattes stk. 3, der bliver stk. 2, 
således: 

"Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte 
bestemmelser om orienterende førerprøver, 
når førerbeviset har været frakendt ubetin- 
get." 

Af et mindretal (Inge Krogh (KrF), Gudme 
(RV) og Hagen Hagensen (KF)): 

Und  er ændr ings fo r s l ag  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

5) I den under § 1, nr. 2, foreslåede affat- 
telse af § 18 a affattes stk. 3, der bliver stk. 
2, således: 

"Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte 
bestemmelser om orienterende førerprøver." 

Af mindretallet under nr. 4: 
U n d e r  ændr ings fo r s l ag  

til foranstående ændringsforslag nr. 1. 
6) I den under § 1, nr. 4, foreslåede affat- 

telse af § 37, stk. 1 og 2, affattes stk. 2 
således: 

"Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en 
vej har den kørende ubetinget vigepligt for 
den kørende færdsel fra begge sider, såfremt 
dette er tilkendegivet ved afmærkning i 
medfør af § 58." 

Af et mindretal (Voigt (FP), Elsebeth Kock- 
Petersen (V), Kurt Brauer (SF) og Hagen 
Hagensen (KF)): 

U n d e r æ n d r i n g s f o r s l a g  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 
7) Den under § 1, nr. 5, foreslåede § 50 a 

udgår. 

Af et mindretal (Voigt (FP) og Elsebeth 
Kock-Petersen (V)): 

Uli der  ændr ings fo r s l ag  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

8) Den under § 1, nr. 5, foreslåede § 50 b 
affattes således: 

홢§ 50 b. En fører, som ikke er fyldt 18 
år, af en cykel med hjælpemotor skal under 
kørslen bære styrthjelm. Det samme gæl- 
der for personer under 18 år, som er pas- 
sager på en motorcykels bagsæde eller side- 
vogn." 

Af et mindretal (Birgitte Oxdam (V), Mette 
Madsen (V), Inge Krogh (KrF) og Hanne 
Reintoft (DKP)): 

U n d e r æ n d r i n g s f o r s l a g  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

9) I  den under § 1, nr. 5, foreslåede affat- 
telse af § 50 b indsættes efter stk. 1 som 
nyt stykke: 

"Stk. 01. Såfremt en person på 12 år 
eller derover befordres som passager på 
motorcykel, skal føreren påse, at den på- 
gældende anvender styrthjelm, såfremt den 
pågældende ikke er fyldt 15 år." 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 

62 Udvalgenes betænkninger m. m. 



979 Bet. o. f. t. færdselslov. 980 

Af et mindretal (Tange (FP)): 

U n d e r  æ n d r i n g s f o r s l a g  
til foranstående ændringsforslag nr. 1. 

10) Den under § 1, nr. 8 foreslåede S 70 
affattes således: 

,,§ 70. Frakendelse af retten til at føre 
motordrevet køretøj, hvortil der kræves 
førerbevis efter § 18, stk. 1, eller § 19, stk. 1, 
skal ske: 
1. Når føreren af et sådant køretøj har over- 

trådt § 16, stk. 1. Under særlig formil- 
dende omstændigheder kan frakendelse 
dog undlades. 

2. Når føreren af et sådant køretøj har ført 
dette på bevidst groft uforsvarlig måde. 

3. Når frakendelse findes begrundet ved 
beskaffenheden af den begåede forseelse, 
og hvad der i øvrigt foreligger oplyst om 
tiltaltes forhold som fører af motordrevet 
køretøj. 
Stk. 2. Frakendelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, 

kan dog gøres betinget, såfremt der fore- 
ligger særlig formildende omstændigheder. 

Stk. 3. Frakendelse kan dog ikke ske be- 
tinget, såfremt: 
1. tiltalte tidligere er frakendt førerretten 

betinget og det nye forhold er begået i 
prøvetiden eller 

2. tiltalte tidligere er frakendt førerretten 
ubetinget og det nye forhold er begået 
inden 5 år fra endelig dom." 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1. 

Almindelige bemærkninger. 
Medmindre andet er anført i det følgende, 

svarer affattelsen af de enkelte bestemmel- 
ser i ændringsforslaget til bestemmelsernes 
formulering i lovforslaget. Der er dog fore- 
taget enkelte redaktionelle ændringer. Af 
hensyn til sprogbrugen i den gældende lov 
er endvidere ordene kørekort, køreprøve, 
bil og knallert ændret til henholdsvis fører- 
bevis, førerprøve, motorvogn og cykel med 

. hjælpemotor. 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. 

Til § 1. 
Til nr. 1-3. 

Lovforslagets § 59, stk. 2-5. 

I  § 18 a, stk. 2, er som nyt pkt. tilføjet 
en regel svarende til § 18 a, stk. 1, 4. pkt. 

Til nr. 4 og 6. 
Lovforslagets § 26, stk. 1, 2 og 5. 
Den- ændring af den gældende vigepligts- 

bestemmelse, der navnlig har færdselssik- 
kerhedsmæssig betydning, er reglen om, at 
der fremtidig ved afmærkning kan foreskri- 
ves ubetinget vigepligt også uden for hoved- 
veje og kryds med fuldt stop. Denne del af 
hovedforslagets vigepligtsregler er derfor 
udskilt til særskilt gennemførelse med ikraft- 
træden allerede den 1. august 1975, medens 
den gældende færdselslovs § 37, stk. 4, 3. pkt., 
om skærpet almindelig vigepligt opretholdes 
indtil videre. 

Det er herefter muligt allerede fra den 1. 
august 1975 at anvende den nye afmærkning, 
herunder til at ændre afmærkningen i de 
kryds, hvor der i dag er indmundingslinier. 

Som nævnt i lovforslagets bemærkninger 
vil det især af økonomiske grunde ikke være 
muligt på en gang at opstille trekantstavler 
i samtlige kryds, der i dag er afmærket med 
indmundingslinier. Udskillelsen af den vig- 
tigste del af de nye vigepligtsbestemmelser 
til hurtig ikrafttræden indebærer en ændret 
løsning af dette overgangsproblem. Indfø- 
relse af ubetinget vigepligt i de kryds, hvor 
den skærpede almindelige vigepligt i dag 
gælder, vil efter ændringsforslaget ske grad- 
vis, efterhånden som afmærkningen gennem- 
føres, og ikke som efter hovedforslaget fra 
et bestemt tidspunkt, hvor den eksisterende 
afmærkning i mange kryds skal skifte be- 
tydning fra skærpet almindelig vigepligt til 
ubetinget vigepligt. 

Den ændrede overgangsordning indebærer 
endvidere, at der ikke er behov for allerede 
nu at fastsætte et tidspunkt for den ende- 
lige ophævelse af den skærpede almindelige 
vigepligt. Dette vil kunne ske i forbindelse 
med folketingets fornyede behandling af 
hovedforslaget i næste folketingssamling. 
Man vil til den tid have bedre mulighed 
for at fastsætte et hensigtsmæssigt ophævel- 
sestidspunkt. 

Til nr. 5 og 7. 
Lovforslagets kapitel 12 (§§ 79-80) og 

§ 100, stk. 3, 2. pkt. 
I forhold til lovforslagets § 79 er der fore- 

taget den ændring, at hyrevognskørsel und- 
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tages fra kravet om anvendelse af sikker- 
hedsseler. Man har herved bl.a. lagt vægt 
på, at forslag til revision af reglerne om 
anvendelse af sikkerhedsseler skal fremsæt- 
tes for folketinget i folketingsåret 1977-78, 
jfr- § 3. 

Til nr. 8. 
Hovedforslagets kapitel 18. 
Med hensyn til udformningen af § 70 og 

§ 70 b, 2. pkt., henvises til de foranstående 
bemærkninger om udvalgets overvejelser 
med hensyn til kørsel i spirituspåvirket til- 
stand. 

§ 70 a svarer til lovforslagets § 123, stk. 
2, og § 124, stk. 2 og 3. Man har dog fundet 
det rigtigst, at den i § 70 a, stk. 2, nr. 3, 
fastsatte virkning af tidligere ubetinget 
frakendelse begrænses til kun at omfatte 
frakendelse i anledning af kørselsfejl m.v. 

I forhold til lovforslagets § 125 er der 
foretaget den ændring i § 70 b, 1. pkt., at 
mindstetiden for frakendelse efter § 70 a, 
stk. 2, er nedsat fra 1 år til 6 måneder. 

I § 70 f, stk. 1, 1. pkt., er der foretaget 
den ændring i forhold til lovforslagets § 129, 
at der kan tillægges anke af en dom, hvor- 
ved der er sket ubetinget frakendelse, op- 
sættende virkning, selv om førerretten har 
været inddraget under sagen i medfør af 
§ 79 e. I § 70 f, stk. 2, foreslås bestemmel- 
sen om opretholdelse af førerretsinddragelse 
under anke af frifindende domme eller af 
domme, hvorved der er sket betinget fra- 
kendelse, ophævet. 

Ophævelsen af den gældende færdselslovs 
§ 70, stk. 10, om frakendelse af førerretten i 
anledning af forhold, begået i udlandet, 
vil på grund af den almindelige regel i 
straffelovens § 11 ikke medføre nogen æn- 
dring i retstilstanden med hensyn til mu- 
ligheden for sådan frakendelse. 

Til § 2. 
Om ikrafttrædelsen af § 1, nr. 4 og 6, ved- 

rørende ubetinget vigepligt henvises til be- 
mærkningerne foran til disse ændringsbe- 
stemmelser. 

Bestemmelserne i stk. 3 og 4 om ikraft- 
træden af reglerne om brug af sikkerheds- 
seler og styrthjelme svarer til lovforslaget. 
Det bemærkes, at tekniske krav til styrt- 
hjelme vil kunne fastsættes i medfør af 
færdselslovens § 10. 

Bl.a. for at begrænse overgangsvanske- 
lighederne i forbindelse med de nye fraken- 
delsesregler mest muligt foreslås det i stk. 1 
at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for 
disse regler til den 1. juli 1975 i stedet for 
den 1. januar 1976 som efter lovforslagets 
§ 133, stk. 1. 

Overgangsreglerne i stk. 5-7 er nye i for- 
hold til lovforslaget. 

De ændrede bestemmelser om frakendelse 
af førerretten vil som altovervejende hoved- 
regel føre til en mildere eller uændret be- 
dømmelse, og den skærpelse, som bestem- 
melserne i enkelte tilfælde kan tænkes at 
medføre, vil næppe være særlig vidtgående 
og normalt meget vanskelig at konstatere. 
Man har derfor fundet det praktisk og for- 
svarligt i stk. 5 at foreskrive, at alle spørgs- 
mål om frakendelse af førerretten, som ikke 
er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden, 
afgøres efter de nye regler. Den foreslåede 
regel svarer til bestemmelsen i straffelovens 
§ 4, stk. 1, om anvendelse af ændrede regler 
om bl.a. frakendelse af retten til at udøve 
virksomhed, som kræver en særlig offentlig 
autorisation eller godkendelse. 

Efter stk. 6 er udgangspunktet, at fra- 
kendelser, der er sket efter den hidtil gæl- 
dende lovgivning, bevarer deres gyldighed 
og tillægges retsvirkning som en ubetinget 
frakendelse efter de nye regler. Dette inde- 
bærer bl.a., at en tidligere frakendelse efter 
den gældende lovs § 70, stk. 1, tillægges 
gentagelsesvirkning efter § 70 a, stk. 2, nr. 3. 

I de tilfælde, hvor frakendelsestiden er 
fastsat til mindre end 1 år 홢 i praksis næ- 
sten altid 6 måneder 홢 foreslås denne regel 
i stk. 7 fraveget på 2 punkter. For det første 
foreslås det, at fuldbyrdelsen af hele eller 
den ved lovens ikrafttræden resterende del 
af frakendelsen bortfalder. De fleste af de 
tilfælde, som hidtil er resulteret i fraken- 
delse i mindre end 1 år, må antages efter 
de nye regler alene at medføre betinget fra- 
kendelse. Det er derfor fundet rimeligt at 
lade den ved lovens ikrafttræden henstå- 
ende del af frakendelsen falde bort. For det 
andet er det fundet rimeligt at afkorte det 
tidsrum, hvori en frakendelse tillægges gen- 
tagelsesvirkning efter § 70 a, stk. 2, nr. 3, 
fra 5 til 3 år. Herved opnår man, at disse 
frakendelser ved anvendelsen af § 70 a, 
stk. 2 홢 og dermed ved afgørelsen af, om 
der skal ske betinget eller ubetinget fra,- 
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kendelse 홢 får samme virkning som en be- 
tinget frakendelse efter de nye regler, jfr. 
§ 70 c, hvorefter prøvetiden ved betinget 
frakendelse er 3 år fra endelig dom. 

Stk. 7 gælder også for frakendelser i min- 
dre end 1 år ifølge underretsdomme, som 
ved lovens ikrafttræden er anket eller kan 
ankes af tiltalte til landsretten, men be- 
stemmelsen får i disse tilfælde normalt kun 
betydning, hvis tiltalte frafalder anke. Hvis 
tiltalte fastholder anken, skal frakendelses- 
spørgsmålet ifølge stk. 5 af landsretten af- 
gøres efter de nye regler, og tiltalte vil først 
efter landsrettens afgørelse kunne indkaldes 
til orienterende førerprøve efter § 18 a, stk. 2. 

Til § 3. 
Efter bestemmelsen skal forslag til revi- 

sion af reglerne om sikkerhedsseler i § 50 a 
forelægges for folketinget i folketingsåret 
1977-78. Folketinget vil herved få mulighed 
for at vurdere reglerne på baggrund af de 
erfaringer, som er indvundet i de første 2 år 
efter reglernes ikrafttræden. Justitsministe- 
riet vil anmode rådet for trafiksikkerheds- 
forskning om at tilvejebringe materiale som 
grundlag for en sådan vurdering. 

Til nr. 2. 
Når man for at spare unødig administra- 

tion har den generelle regel, at et førerbevis 
uden videre kan være gyldigt i mere end 
50 år, forekommer det i almindelighed at 
være mindre konsekvent at skulle belaste 
det ret tilfældige udsnit af motorførere, 
som frakendes førerbeviset, med en almin- 
delig, for samfundet tyngende administra- 
tion med generhvervelsesførerprøve. Den 
retssag, der giver anledning til frakendelsen, 
kan imidlertid have afsløret så ringe gene- 
relle kørefærdigheder hos domfældte, at ny 
førerprøve kan være påkrævet. Afgørelsen 
heraf træffes naturligst ved dommen i 
færdselssagen, så domfældte ved, hvad han 
har at rette sig efter. Navnlig ved fraken- 
delser, der strækker sig over flere år, kan 
det være naturligt at benytte undtagelses- 
bestemmelsen, idet den pågældendes rin- 
gere kørefærdighed naturligvis yderligere 
udhules, hvis hun eller han gennem en læn- 
gere periode ikke opretholder rutine i at 
føre motorkøretøj. 

Til nr. 3 og 5. 
Behovet for at indkalde en motorfører, 

der har fået frakendt førerretten betinget, 
til ny førerprøve forekommer ikke at være 
større end behovet for nu og da at indkalde 
alle andre motorførere til en ny orienterende 
prøve. Den omstændighed, at den pågæl- 
dende har gjort sig skyldig i en såkaldt 
klapfejl, giver ikke i sig selv nogen formod- 
ning om, at han i almindelighed er en ringere 
motorfører end alle øvrige motorførere, over 
for hvem der ikke har været rejst noget krav 
om frakendelse. 

Kriteriet for a,t stille krav om en ny fører- 
prøve bør være, om den pågældende i en 
periode på mindst 6 månder har været 
afskåret fra regelmæssig motorkørsel. Dette 
krav fremgår af § 18 a, stk. 1. 

Herudover kan der i særlige undtagelses- 
tilfælde efter en betinget frakendelse være 
anledning for politimesteren til at indkalde 
den pågældende til en orienterende prøve, 
således som der i forvejen er generel hjem- 
mel til det. 

Til nr. 4. 
Når trafikanten alligevel må føre et køre- 

tøj, virker det uforstandigt og vil skabe 
modvilje, at man skal køre ned til politi- 
gården og køre en tur med en prøvesagkyn- 
dig i en skolevogn. 

Der skal dog være mulighed for, at poli- 
tiet, når det ved observans i trafikken skøn- 
ner, at føreren har udvist utilstrækkelig 
viden om færdselsteori og køremåde, at 
forlange en orienterende førerprøve afholdt. 

Til nr. 6. 
Ordlyden er en forenkling og svarer til 

gældende lovs stk. 3, 1. punktum. 

Til nr. 7. 
Paragraffen er et klart brud på grund- 

lovens § 71, stk. l ,  l .  punktum. 
Grundloven er borgernes eneste sikker- 

hed mod overgreb fra lovgivningsmagten, 
og denne sikkerhed bør værnes mod ethvert 
angreb. Hvis lovgiverne mener, at tiden er 
løbet fra enkelte af grundlovens paragraf- 
fer, er der ingen anden vej at gå end den, 
som grundloven selv foreskriver: En æn- 
dring af bestemmelserne, vedtaget på den i 
grundlovens § 88 foreskrevne måde. 
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Lovgiverne kan ikke indføje en paragraf 
i færdselsloven, der kan medføre døden for 
en dansk statsborger. Når der kan peges på, 
at der ved anvendelse af sikkerhedssele i 
blot ét tilfælde kan tilskrives dødsfald, 
vejer det tungere end nok så mange, der 
blev reddet ved brug af sikkerhedssele, og 
vil derfor, for at bruge professor Jørgen B. 
Dahlgaards udtryk, blive til en unødvendig 
menneskelig tragedie, der vil falde tilbage 
på de folketingsmedlemmer, der stemte for 
den tvungne brug af sikkerhedssele. En 
falsk sikkerhed er værre end ingen sikker- 
hed. 

Paragraffen vil heller ikke give lighed 
for loven, idet den kun skal gælde for køre- 
tøjer, der er registreret efter 1. januar 1969. 
Det vil sige: Godt 640.000 køretøjer skal 
omfattes af loven, hvorimod de køretøjer 
fra før 1969, og som andrager godt 700.000, 
ikke kommer ind under loven, medmindre 
de ad frivillighedens vej har monteret sik- 
kerhedssele. 

Retssikkerheden svækkes, jo flere påbud 
og forbud et samfund tynges af. 

Til nr. 8. 
Det må findes rimeligt, at unge menne- 

sker under 18 år bliver beskyttet af styrt- 
hjelm, hvorimod myndige personer over 

18 år ikke med rimelighed kan fratages 
deres personlige frihed til at vælge, om de 
vil køre med styrthjelme eller ej. 

Til nr. 9. 
Det er ikke tilstrækkeligt alene at på- 

lægge passagerer over 15 år, der befordres på 
motorcykel eller i dennes sidevogn, at an- 
vende fastspændt styrthjelm. Passagerer 
under den alder er lige så risikoudsatte. 
Principielt bør børn under 12 år aldrig 
befordres med motorcykel, hvorfor alders- 
grænsen for anvendelse af fastspændt styrt- 
hjelm foreslås fastsat til 12 år. 

Til nr. 10. 
Grunden til, at man nu har ønsket den 

eksisterende bestemmelse om groft ufor- 
svarlig kørsel ændret, skyldes, at man me- 
ner, at de såkaldte 홢klapfejl" ikke bør med- 
føre tab af kørekortet. 

Ved at indføje i bestemmelsen, at der 
skal være tale om bevidst grov uforsvarlig- 
hed, vil man kunne få disse tilfælde fri af 
loven. Der er ikke tale om de store realitets- 
ændringer i forhold til det fremsatte lov- 
forslag, men mindretallet er af den opfat- 
telse, at lovforslaget har fået en uheldig 
udformning. 
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Bilag 1. 

Spørgsmål fra udvalget og ministerens svar herpå. 

Spørgsmål 2: 
Ad § 26, stk. 4. 

Har ministeren overvejet at indføre in- 
ternationale vigepligtsbestemmelser for 
rundkørsler? 

Svar: 
Efter den gældende færdselslov vil der i 

rundkørsler gælde almindelig højris-vigepligt. 
Dette beror på, at det ikke i dag er muligt at 
tilkendegive ubetinget vigepligt ved af- 
mærkning, medmindre man anvender den 
særlige tavle for STOP. Denne sidste form 
for afmærkning kommer ikke på tale for 
rundkørslers vedkommende. 

Såfremt der nu gennem en ændring af 
færdselsloven skabes en almindelig mulighed 
for at tilkendegive ubetinget vigepligt ved 
anvendelse af trekantstavlen, vil det være 
muligt gennem afmærkning at indføre ube- 
tinget vigepligt over for færdslen i rund- 
kørsler. 

Justitsministeriet har til hensigt i givet 
fald at gøre brug af denne mulighed. Dette 
er allerede blevet gennemført i bl. a. Vest- 
tyskland og Sverige. 

Afmærkningen vil blive foretaget efter føl- 
gende retningslinier: 

På de indmundende veje opstilles i højre 
vejside 홢 umiddelbart før rundkørslen 홢 
trelcantstavle på spidsen. Tavlen suppleres 
med vigelinie (en linie bestående af hvide 
trekanter med spidsen vendende mod færd- 
selsretningen) på kørebanen. 

På større veje med betydelig trafik forvar- 

sles den ubetingede vigepligt ved i passende 
afstand før rundkørslen at opstille trekants- 
tavle på spidsen forsynet med afstandsangi- 
velse frem til rundkørslen. Ved rundkørslen 
kan anvendelse af trekantstavle i overstørrelse 
komme på tale. 

Det kan ikke udelukkes, at der vil være 
rundkørsler, hvor det af hensyn til trafikaf- 
viklingen ikke vil være hensigtsmæssigt at 
opstille trekantstavlen på alle de indmun- 
dende veje. Dette kendes også fra Vesttysk- 
land og Sverige. 

Justitsministeriet vil søge sikret, at over- 
gangen til ubetinget vigepligt over for færd- 
slen i rundkørsler på den ovenfor beskrevne 
måde sker samtidigt over hele landet. Justits- 
ministeriet vil forhandle dette spørgsmål 
nærmere med vejbestyrelserne. 

Spørgsmål 11: 
Overvejer ministeren at indføre en gene- 

rel forbudsregel mod børn på forsædet? 

Svar: 
Justitsministeriet har i vedlagte notat af 

5. maj 1975 redegjort for bl. a. den nordiske 
arbejdsgruppes drøftelser af muligheden for 
at indføre en regel om, at børn skal placeres 
på bagsædet. 

Arbejdsgruppen har af de i notatet anførte 
grunde taget afstand fra at indføre en straf- 
sanktioneret regel om børns placering i bil. 

Justitsministeriet kan tilslutte sig ar- 
bejdsgruppens indstilling. 
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JUSTITSMINISTERIET. 

Den 5. maj 1975. 

Notat om indførelse af en generel forimdsregel mod b ørn på forsædet. 

I. Gældende retstilstand. 
Der findes hverken i den nugældende færd- 

selslov eller i det fremsatte lovforslag regler 
om, at børn skal placeres på en bestemt 
måde i bil. 

II. Internationalt samarbejde om beskyttelse 
af børn ved transport i bil. 

A. Nordisk Trafiksikkerheds Råd (NTR). 
Nordisk Trafiksikkerheds Råd har nedsat 

en arbejdsgruppe bestående af repræsentan- 
ter fra de 4 nordiske lande med henblik på 
udarbejdelse af en rapport om beskyttelse 
af børn i bil. Rapporten forventes forelagt 
Nordisk Trafiksikkerheds Råd i august må- 
ned i år. 

1. Børns placering og beskyttelse i bil. 
Arbejdsgruppen har for det første nærme- 

re overvejet, på hvilken måde børn i bil 
bedst muligt beskyttes. 

Arbejdsgruppen vil pege på, at det ikke er 
muligt at pege på nogen entydig løsning 
gældende for børn i alle aldersklasser. Det 
er gruppens opfattelse, at man bør inddele 
børnene i 4 kategorier og for hver kategori 
pege på den bedst mulige placering. 

Herefter er man enedes om følgende: 
a) Spædbarnsalderen (op til ca. 9 måneder 

gamle): Transporten bør ske ved at pla- 
cere en såkaldt barnevognsindsats på 
tværs på bagsædet eller på gulvet umid- 
delbart bag førersædet. 

b) Barnestolsalderen (fra ca. 9 måneder og 
op til 6-7 år): Børnene bør anvende bag- 
udvendte eller visse fremadvendte børne- 
stole, der er placeret på forsædet. Ved 
placering af barnestolen på bagsædet 
bliver værdien af sikkerhedsanordningen 
afhængig af, i hvilken udstrækning for- 
sædestolenes ryglæn kan gøres 홢mod- 
standsdygtige" over for kollisionstryk. 

c) Bagsædealderen (fra ca. 3-7 år og op til 
12-15 år): Transporten af disse børn, der 
er for store til at anvende barnestole og 
for små til at anvende sikkerhedsseler, 
bør ske på bagsædet. 

d) Sikkerhedsselealderen (fra ca. 12-15 år): 
Afhængig af det enkelte barns udvikling 
vil sikkerhedssele kunne anvendes 

Da anvendelsen af sikkerhedsanordninger 
for børn således beror på det enkelte barns ud- 
vikling samt visse praktiske hensyn (f. eks. 
antallet af transporterede børn), vil arbejds- 
gruppen ikke foreslå regler om, at børn skal 
anvende en bestemt sikkerhedsanordning. 

Derimod har arbejdsgruppen henledt op- 
mærksomheden på indførelse af regler, der 
forbyder anvendelsen af ineffektive sikker- 
hedsanordninger. 

Endvidere vil arbejdsgruppen pege på det 
ønskelige i at nå frem til fælles nordiske 
krav til standarder for sikkerhedsanordnin- 
ger. 

2. Specielt om indførelse af regel, der påbyder 
at placere børn på bagsædet. 

Arbejdsgruppen har indgående drøftet 
muligheden af at indføre en regel om, at et 
barn skal placeres på bagsædet, såfremt det 
ikke kan anvende en eller anden form for 
sikkerhedsanordning på forsædet. 

Arbejdsgruppen er imidlertid nået frem 
til, at en sådan strafsanktioneret regel ikke 
bør indføres. Man har især lagt vægt på: 
a) at beskyttelseseffekten, der måtte kunne 

opnås herved, er begrænset og i høj grad 
afhængig af, hvorledes bilens interiør i 
det enkelte tilfælde er udformet, 

b) at beskyttelseseffekten i en ikke ringe 
grad er afhængig af barnets placering og 
adfærd på bagsædet (barnet bør f. eks. 
ikke stå op). 

c) at flere undersøgelser viser at, børn alle- 
rede i stor udstrækning placeres på bag- 
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sædet, såfremt de ikke anvender sikker- 
hedsanordning på forsædet, 

d) at yderligere information og rekomman- 
dation til bilisterne om børns placering 
på bagsædet, når de ikke anvender sik- 
kerhedsanordninger på forsædet, for- 
mentlig vil kunne medføre et tilfredsstil- 
lende resultat, og 

e) at den strafsanktionerede regel i mange til- 
fælde vil være en alt for indgribende for- 
anstaltning (f. eks. har visse biler kun 
forsæder). 

B. Ben vesteuropæiske transportministerkon- 
ference (CEMT). 

I Road Safety Committee i CEMT har 
man for nylig vedtaget et udkast til resolu- 
tion om børns placering i bil. Hovedtræk- 
kene i resolutionsudkastet, der forventes 
endeligt vedtaget af ministerrådet i juni må- 
ned i år, går i korthed ud på, at medlems- 
landene opfordres til 
1) at indføre vejledende eller om muligt 

obligatoriske regler om, at børn, hvis 
alder eller højde udelukker dem fra at 
anvende sikkerhedsseler eller særlige sik- 

kerhedsanordninger, skal placeres på 
bagsædet, således at kun børn, der an- 
vender sikkerhedsseler eller særlige sik- 
kerhedsanordninger for børn, befordres 
på forsædet, samt 

2) at gennemføre kampagner om, at børn, 
der ikke anvender sikkerhedsseler eller 
særlige sikkerhedsanordninger, bør pla- 
ceres på bagsædet. 

Endvidere indeholder resolutionen visse 
vedtagelser om typegodkendelse og forbud 
mod ineffektive sikkerhedsanordninger. 

111. Konklusion. 
Den nordiske arbejdsgruppe under Nor- 

disk Trafiksikkerheds Råd har udtrykkeligt 
taget afstand fra at indføre en strafsank- 
tioneret regel om børns placering i bil, me- 
dens Road Safety Committee i CEMT har 
overladt det til hvert enkelt medlemsland 
at afgøre, hvorvidt man vil indføre vejle- 
dende eller obligatoriske regler herom. 

Det er på denne baggrund justitsministe- 
riets opfattelse, at der 홢 i hvert fald ikke 
for tiden 홢 er grundlag for at indføre et 
generelt forbud, mod børn på forsædet. 

63 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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Spørgsmål 14: 
Foreligger der materiale, der indeholder 

oplysning om selens negative virkning? 

Svar: 
Spørgsmålet om personbeskadigelse for- 

årsaget af sikkerhedsseler i sig selv er bl. a. 
omtalt i en i U.S.A. i 1962 foretaget under- 
søgelse (Garett og Brannstein). Undersøgel- 
sen omfattede 3.325 personer, der alle hav- 
de benyttet sikkerhedssele af hoftetypen. 

150 personer havde pådraget sig skader, 
som kunne henføres til selen. De fleste af 
disse skader kunne karakteriseres som ube- 
tydelige, medens 26 tilfælde kunne karak- 
teriseres som alvorligere. De hyppigst fore- 
komne skader af de alvorligere var brud på 
rygsøjlen som følge af pludselig og kraftig 
foroverbøjning over selen. Undertiden fore- 
kom også alvorligere tilfælde af beskadigelse 
af underlivsorganer som følge af direkte sele- 
tryk. 

En undersøgelse over trafikulykker i 
Oslo-området (1968) viser, at også anven- 
delse af sikkerhedsseler af diagonaltypen 
kan medføre skader, hyppigst som brud 
eller tryk af ribben eller brystben. Endvidere 
kan personen, såfremt selen er for slap, på- 
drage sig alvorlige skader på halsen, idet 
personen i ulykkesøjeblikket glider fremad 
med underkroppen. 

I denne undersøgelse var 56 personer kom- 
met til skade trods anvendelse af diagonal- 
sele, og heraf kunne tre tilfælde henføres til 
sikkerhedsselerne. To af disse havde bræk- 
ket ribben, medens den tredie havde fået 
kraftige blå mærker. 

I Sverige har man ved den såkaldte 
홢Volvo-undersøgelse" (1967 og 1973) un- 
dersøgt virkningerne af anvendelse af 
3-punkts-selen. Undersøgelsen omfattede 
28.000 personer. 

Af 6.870 autobilførere havde 34 pådraget 
sig skader, der kunne henføres til selen, og 
af 2.699 forsædepassagerer havde 25 pådra- 
get sig skader, der ligeledes kunne henføres 
til brug af 3-punkts-sele. 

Størstedelen af skaderne var et eller flere 
trykkede ribben, undertiden som følge af, 
at selen var for slap, således at føreren, 
trods selen, ved uheldet ramte vognens rat. 
Andre skader var blå mærker på bryst og 
skuldre og ømhed over hofterne. 

De i 홢Volvo-undersøgelsen" refererede 

skader som følge af anvendelse af sikker- 
hedssele var alle opstået ved ulykker med 
meget høje hastigheder, og andre personer 
impliceret i samme ulykker uden at anvende 
sikkerhedssele blev i alle tilfælde meget al- 
vorligt kvæstede eller dræbt. 

I februar 1975 har det hollandske 
홢Crash and Postcrash Department, Institute 
for Road Safety Research" ladet udarbejde 
en rapport, hvori foretages effektivitets- 
sammenligninger mellem forskellige sele- 
typer (hofte-, diagonal- og 3-punkts-sele). 

I et appendix til denne rapport nævnes, 
at berøring med karrosseriet er muligt også 
for brugere af 3-punkts-selen, specielt i svære 
sammenstødstilfælde, og at kvæstelser som 
følge af brugen af selen kan opstå, og at så- 
danne skader kan forekomme som beskadi- 
gelse af nøgleben, brystben, ribben og mave, 
ikke mindst hvis selen er for slap. Men også 
med korrekt anspændt sele er der mulighed 
for, at dele af legemet kan blive beskadiget. 

Det bemærkes, at i moderne vogne i Nor- 
den anses kun anvendelse af 3-punkts-selen 
for aktuel. 

Der henvises i øvrigt til Nordisk Trafik- 
sikkerheds Råds rapport 2, hvor der på si- 
derne 26, 29 og 31 omtales situationer, hvor 
selernes beskyttelsesevne er nedsat, og side 
37 omtales skader forårsaget af sikkerheds- 
seler. 

Undersøgelser over, om personer i et sam- 
menstød alene har undgået kvæstelser eller 
døden som følge af, at han ikke benyttede 
sikkerhedssele, foreligger ikke. 

De hidtidige undersøgelser har været rettet 
mod tilskadekomne hospitalsindbragte per- 
soner, fra hvis kvæstelser man har skønnet, 
om disse kunne have været reduceret, even- 
tuelt døden kunne have været undgået, så- 
fremt sikkerhedssele havde været anvendt 
i ulykkesøjeblikket. 

Undersøgelser over, om personer, implice- 
ret i færdselsuheld, alene har undgået kvæstel- 
ser eller døden ved ikke at have benyttet 
sikkerhedssele i ulykkesøjeblikket, vil efter 
justitsministeriets opfattelse være meget 
vanskelige og tidkrævende, om overhovedet 
mulige at gennemføre. 

Justitsministeriet er bekendt med, at det 
i ekstreme situationer kan være til ulempe 
at benytte sikkerhedssele, f. eks. i situatio- 
ner, hvor ratstammen ved sammenstødet 
trykkes ind i kabinen. Det er dog ministe- 



997 Bilag til bet. o. f. t. færdselslov. 998 

riets opfattelse, at situationer af denne ka- 
rakter, efterhånden som vognparken for- 
nyes med personvogne forsynet med stød- 
absorberende frontpartier og kollisionssik- 
rede ratstammer, vil blive endnu sjældnere 
end i dag. 

I besvarelsen af udvalgets spørgsmål 21 
er der medtaget en omtale af de seneste er- 
faringer i Sverige. 

Spørgsmål 16: 
Ad § 80. 

Hvornår påtænker ministeren at sætte 
denne bestemmelse i kraft? 

Svar: 
Da alle undersøgelser viser, at øget brug 

af styrthjelme væsentligt vil mindske antal- 
let af skader i hovedregionen på trafikanter 
på knallerter og motorcykler, bør § 80 efter 
justitsministeriets mening træde i kraft så 
hurtigt dette er praktisk muligt. 

Der findes for tiden ca. 36.000 motorcyk- 
ler og ca. 450.000 knallerter i Danmark. Un- 
dersøgelser foretaget af Rådet for trafiksik- 
kerhedsforskning viser at 88 pet. af førere af 
motorcykler anvender styrthjelm, medens 
dette kun er tilfældet for under 30 pet. af 
knallertførere (23 pet. ved en undersøgelse i 
april 1972 og 28 pet. ved en noget større under- 
søgelse i oktober 1973). Der foreligger ikke 
tilsvarende undersøgelser fra Danmark ved- 
rørende passagererne på motorcykler, men 
man må regne med, at kun en mindre del af 
denne gruppe anvender styrthjelm. 

Selv om de anførte tal er forbundet med 
forskellig usikkerhed, er det et meget stort 
antal styrthjelme, der skal være til rådighed 
hos forhandlerne, før § 80 kan træde i kraft. 
Efter de oplysninger, justitsministeriet har 
indhentet hos brancheorganisationerne, må 
det antages, at importørerne og forhandlerne 
behøver et varsel på ca. 1 år for at sikre for- 
syningen. 

Da det efter behandlingen i folketinget 
må betragtes som givet, at der er et betyde- 
ligt flertal for forslaget i § 80, vil man for- 
mentlig kunne advisere branchen allerede 
inden lovens ikrafttræden, senest til den 1. 
juni i år. 11 . 

Justitsministeriet har derfor til hensigt 
at lade § 80 træde i kraft den 1. juni 1976. 

Spørgsmål 17: 
Påtænker ministeren at opstille særlige 

kvalitetskrav til sikkerhedsseler og styrt- 
hjelme, f. eks. at sidstnævnte skal være for- 
synede med reflekser? 

Svar: 
I. Sikkerhedsseler. 
1. Gældende danske bestemmelser. 

Efter udstyrsbekendtgørelsens § 8, stk. 7, 
skal sikkerhedsseler opfylde kravene til 
Dansk Standard og være forsynet med DS- 
mærkning. 

Nærmere krav er fastsat i DS 768.1 og 
DS 768.2. Køretøjer skal være forsynet 
med 3-punkts seler, idet man dog accepterer 
hoftesele og diagonalsele til siddepladser, 
hvor anden sikkerhedssele ikke eller kun 
vanskeligt kan monteres. I øvrigt fastsætter 
standarden krav til selens konstruktion og 
styrke, ligesom der fastsættes særlige prøve- 
forskrifter. 

2. "E"-mærkede seler. 
Justitsministeriet tillader, at køretøjer, 

der importeres som brugte, er udstyret med 
홢E"-mærkede 3-punkts sikkerhedsseler, uan- 
set at selerne ikke er DS-mærkede. 

3. EF-direktiv. 
Kommissionen har den 20. december 1974 

fremsat forslag om harmoniserede regler om 
sikkerhedsseler. Såfremt direktivet vedtages 
i den foreliggende form, vil kravet om DS- 
mærkning ikke kunne opretholdes for så 
vidt angår seler, der er godkendt i henhold 
til direktivet. Det er imidlertid justitsmini- 
steriets opfattelse, at direktivforslagets be- 
stemmelser må foretrækkes frem for de krav, 
der følger af Dansk Standard. 

Ifølge direktivforslaget skal sæderne foran 
være forsynet med 3-punkts seler. Pladserne 
på bagsædet skal mindst være udstyret med 
hofteseler. Efter kommissionens opfattelse 
er direktivforslagets krav til montering og 
afprøvning bedre end samtlige nationale for- 
skrifter på området. 

11. Styrthjelme. 
Det er justitsministeriets hensigt i en be- 

kendtgørelse at fastsætte krav til styrthjel- 
me, således at man herigennem kan sikre 
sig, at de hjelme, der anvendes, har den for- 
nødne tekniske kvalitet. Selv om lovforsla- 
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gets § 67 ikke udskilles til vedtagelse sam- 
men med § 80, foreligger den nødvendige 
hjemmel hertil i den gældende færdsels- 
lovs § 10. 

Ligesom for sikkerhedsseler er der udar- 
bejdet en Dansk Standard for styrthjelme 
(DS 370). I de fleste europæiske lande og i 
Japan og U.S.A. foreligger på samme måde 
udarbejdet mindst én standard, og også 
den internationale standardiseringsorgani- 
sation (ISO) og FN's økonomiske Kommis- 
sion for Europa (ECE) har udarbejdet stan- 
darder. Ingen af disse nationale og interna- 
tionale standarder er generelt anvendte. De 
fleste sikrer imidlertid en sådan kvalitet, at 
det efter justitsministeriets mening er for- 
svarligt, i hvert fald på nuværende tids- 
punkt, at anerkende dem. 

Det er derfor hensigten at sikre styrt- 
hjelmenes kvalitet ved i den nævnte bekendt- 
gørelse at anføre de standarder, der har den 
fornødne lødighed, og bestemme at der til 
opfyldelse af pligten i henhold til § 80 kun 
må benyttes styrthjelme, der er godkendt 
efter en af disse. 

En sådan bestemmelse vil efter oplysnin- 
ger fra brancheorganisationerne næppe in- 
debære nogen væsentlig byrde for forhand- 
lerne, da langt hovedparten af de hjelme, der 
forhandles i dag, allerede nu er godkendt efter 
en af de standarder, der vil blive anerkendt. 

Af hensyn til de trafikanter, der i dag ejer 
eller inden ikrafttræden anskaffer en styrt- 
hjelm, der ikke er godkendt i henhold til en 
a,f disse standarder, er det hensigten at be- 
stemme, at disse hjelme lovligt kan benyttes 
i en overgangsperiode på en 4-5 år. 

III. Særligt om reflekser på styrthjelme. 
Efter, hvad der er oplyst for justitsmi- 

nisteriet, er forsyning af styrthjelme med 
reflekser ikke påbudt i noget europæisk 
land, men er obligatorisk i en række delsta- 
ter i U.S.A. 

Medens nogle af de hjelme, der forhandles 
i Danmark, er dækket med fluorescerende 
maling og således øger synligheden noget, er 
ingen forsynet med egentligt reflekterende 
materiale. Dette har muligt forbindelse 
med, at hovedparten af styrthjelmene pro- 
duceres i Europa. 

Det vil gøre motorcykel- og knallertførere 
mere synlige i mørke, hvis man påbyder an- 
vendelse af reflekser på styrthjelme. Denne 

fordel vil hovedsagelig være knyttet til an- 
vendelsen under kørsel på landeveje og an- 
dre steder, hvor der køres med fjernlys. Kø- 
res der derimod med nærlys, vil hovedparten 
af lyset falde i lavere højde end hjelmene. 

Påsætning af reflekser er forbundet med 
en vis risiko. 

Fastgørelse ved påskruning, nitning eller 
lignende vil afgørende svække hjelmskallens 
styrke og må betragtes som udelukket. 

Mere tvivlsomt er det, om der er reel risiko 
forbundet med påklæbning af refleksfolie, 
derved at klæbemidlet kan indeholde løs- 
nende bestanddele, hvilket kan svække 
hjelmskallen. 

Imidlertid advares der fra fabrikantïernes 
side mod påklæbning og påmaling, ud- 
over hvad tilfældet er fra fabrikkens side, 
og i Sverige er det på grund af den nævnte 
risiko forbudt at anbringe mærker og lignen- 
de på hjelmskallen. 

Der er også fremført mistanke om, at 
mærker på hjelmskallen kan forhindre, at 
fugtighed optages og afgives, hvorved der 
kan opstå spændinger i skallen, således at 
denne brister. 

Da fordelene ved et påbud således er be- 
grænset og f. eks. mindre, end hvis tøjet 
forsynes med lavere siddende reflekser, og 
da det kan indebære en vis sikkerhedsmæssig 
risiko, kan justitsministeriet ikke på det 
foreliggende grundlag anbefale, at der fast- 
sættes bestemmelser om, at styrthjelme 
skal være forsynede med reflekser. 

Spørgsmål 19: 
Ad § 79 under henvisning til udvalgets 

spørgsmål 6. Oplysning om antallet af biler 
indregistreret før 1. juli 1969 samt om gen- 
nemsnitslevealderen for disse biler. 

Svar: 
De gældende bestemmelser om montering 

af sikkerhedsseler findes i udstyrsbekendt- 
gørelsens § 8, stk. 7, der har følgende formu- 
lering: 
홢I personmotorvogne indrettet til højst 

9 personer ind. føreren og i last- og varemo- 
torvogne, hvis tilladte totalvægt ikke over- 
stiger 3.500 kg, skal siddepladserne på for- 
sædet være forsynet med sikkerhedssele, der 
opfylder kravene til Dansk Standard og er 
forsynet med DS-mærkning. Selerne skal 
være forsvarligt fastgjort til køretøjet. Hof- 
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tesele og diagonalsele må kun anvendes til 
siddepladser, hvor anden sikkerhedssele ikke 
eller kun vanskeligt kan monteres." 

Disse bestemmelser gælder imidlertid kun 
for køretøjer, der er registreret efter den 1. 
juli 1969. 

Det er ikke muligt nøjagtigt at oplyse an- 
tallet af ibrugværende biler, der tilhører den 
kategori af køretøjer, som ifølge udstyrsbe- 
kendtgørelsens § 8, stk. 7, skal være forsynet 
med sikkerhedsseler, men som er registreret 
før den 1. juli 1969. 

Centralregistret for Motorkøretøjer har 
imidlertid oplyst, at man har foretaget be- 
regninger, der viser, hvor mange biler der 
pr. 31. december 1974 var registreret 1. gang 
før den 1. januar 1969, og antallet af køre- 
tøjer, registreret fra den 1. januar 1969 홢 
31. december 1969. 

Små, lukkede 
Person- last- og vare- Hyre- 

motorvogne motorvogne vogne 
reg. før 
1/1-1969 638.607 18.919 498 

reg. i tiden 
1/1-1969홢 
31/12-1969 122.114 6.904 331 

Det må på grundlag heraf antages, at an- 
tallet af ibrugværende køretøjer, der således 
ikke er omfattet af kravet om montering af 
sikkerhedssele, ligger på godt 700.000. 

Det kan ikke oplyses, hvor mange af disse 
køretøjer der frivilligt er blevet forsynet 
med sikkerhedsseler. Justitsministeriet kan 
dog oplyse, at Rådet for Trafiksikkerheds- 
forskning ved sine 홢seletællinger" har kon- 
stateret en monteringsgrad på godt 80 pet. 

Centralregistret for Motorkøretøjer har 
samtidig oplyst, at der fra 1. januar 1969 홢 
31. december 1974 og fra 1. januar 1970 홢 
31. december 1974 blev registreret følgende 
antal køretøjer. 

Små, lukkede 
Person- last- og vare. Hyre- 

motorvogne motorvogne vogne 
1/1-1969홢 
31/12-1974 603.700 88.581 7.536 

1/1-1970홢 
31/12-1974 481.586 81.677 ej opgjort 

Fra 1. januar 1969 홢 31. december 1974 
er der således registreret 699.817 køretøjer, 
og fra 1. januar 1970 홢 31. december 1974 
563.263 køretøjer -j- skønsmæssigt ca. 7.000 
hyrevogne, samlet 570.000 vogne. 

Det kan herefter antages, at antallet af 
køretøjer, der i dag skal være forsynet med 
sikkerhedssele, ligger på godt 640.000. Sam- 
tidig kan det oplyses, at det ved bl. a. ameri- 
kanske og danske undersøgelser er påvist, 
at den gennemsnitlige kørselslængde for 
personbiler er faldende med køretøjets leve- 
alder. 

En undersøgelse foretaget på grundlag af 
materiale fra Centralregistret for Motor- 
køretøjer viser, at gennemsnitslevealderen for 
personmotorvogne, der udgik af centralregis- 
teret i 1969 og 1970, var henholdsvis 13,1 
år og 13,0 år. 

En tilsvarende beregning af levealderen for 
person-, vare- og lastmotorvogne tilsammen vi- 
ser for årene 1969, 1970 og 1971 henholds- 
vis 11,5 år, 11,5 år og 11,1 år. 

Til sammenligning kan det oplyses, at til- 
svarende undersøgelser i Sverige har vist 
følgende tal: 1969: 11,6 år, 1970: 11,8 år, 
1971: 12,4 år, 1972: ej oplyst og 1973: 14,3 
år. 

Spørgsmål 20: 
Oplysning om mulighederne for at stille 

krav om en ensartet lukkemekanisme for sik- 
kerhedsseler eller krav om, at selerne skal 
være forsynede med en særlig nødudløs- 
ningsmekanisme. 

Svar: 
1. Krav om en ensartet lukkemekanisme. 
1.1. Gældende danske bestemmelser. 

Efter udstyrsbekendtgørelsens § 8, stk. 7, 
skal sikkerhedsselen opfylde kravene til 
Dansk Standard og være forsynet med DS- 
mærkning. 

I DS 768.1 stilles krav om, at lukkemeka- 
nismen skal være placeret på et sådant sted, 
at den kan betjenes af bæreren med både 
højre og venstre hånd og af en anden person. 
Der stilles særlige krav til lukkebeslagets 
styrke, og lukkebeslaget og eventuelle ud- 
løsningsmekanismer skal være udformet så- 
ledes, at de ikke kan åbnes uforsætligt. 

Hvor udløsningsmekanismen betjenes 
ved en trykknap, skal trykknappens areal 
være på mindst 4,5 cm2. 
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1. 2. EF-forslag. 
Kommissionen har den 20. december 

1974 over for Rådet fremsat forslag til di- 
rektiv om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdel- 
sessystemer i motordrevne køretøjer. 

Forslaget er for tiden under forhandling. 
Efter forslaget skal lukkebeslaget være 

således udformet, at ukorrekt anvendelse 
er udelukket. Udløsningsmekanismen skal 
være let fattelig, og lukkebeslaget må ikke 
kunne være halvlåst. Endvidere fastsættes 
visse afprøvningsforskrifter. 

1. 3. Betydningen af et EF-direktiv. 
En medlemsstat kan ikke nægte godken- 

delse af et køretøj af grunde, der vedrører 
sikkerhedsseler, hvis bestemmelserne i di- 
rektivet er opfyldt. Nationale forskrifter 
kan opretholdes ved siden af de regler, der 
fastsættes i direktivet, men en medlemsstat 
kan ikke påberåbe sig strengere nationale 
krav. 

1. 4. Justitsministeriets overvejelser. 
Justitsministeriet er ikke bekendt med, 

at man i andre lande stiller krav om én 
standardiseret lukkemekanisme for sikker- 
hedsseler. Spørgsmålet har været rejst i 
ECE af Rusland, men blev forkastet under 
henvisning til, at man herved standsede den 
tekniske udvikling. 

Et  krav herom må tillige antages at rejse 
en række tekniske og juridiske problemer. 
Ved udformningen af de tekniske krav må 
det anses for hensigtsmæssigt, at der inden 
for den givne ramme levnes konstruktøren 
mulighed for at udvikle og forbedre produk- 
tet, fremfor via en række detaljer at binde 
den tekniske udvikling. Man bør endvidere 
undgå at stille krav om én bestemt type, 
idet man herved vil begunstige ét fabrikat 
på bekostning af alle andre og herved give 
det pågældende fabrikat en monopolstil- 
ling. Disse synspunkter har gyldighed, både 
når der tænkes rent nationalt, og når pro- 
blemet ses i EF-relation. 

Det må derfor antages, at Danmark, når 
det omtalte direktivforslag er vedtaget, ikke 
kan stille særlige krav, såfremt en ansøger 
ved en typegodkendelse påberåber sig direk- 
tivets bestemmelser. 

2. Krav om særlig nødudløsningsmekanisme. 
2. 1. Danske bestemmelser. 

Der er ikke danske bestemmelser om en 
særlig nødudløsningsmekanisme. 

2. 2. EF-bestemmelser. 
Der er ikke i direktivforslaget om sikker- 

hedsseler optaget bestemmelser om en sær- 
lig nødudløsningsmekanisme. 

Hvis forslaget vedtages i den foreliggende 
form, vil Danmark ikke kunne nægte at god- 
kende seler, der opfylder direktivets krav, 
under henvisning til et nationalt krav om 
en særlig nødudløsningsmekanisme. 

2. 3. Yderligere oplysninger. 
Justitsministeriet er ikke bekendt med, 

at der i udlandet finder overvejelser sted 
om at indføre en særlig nødudløsningsmeka- 
nisme. Justitsministeriet er ikke på det fore- 
liggende grundlag i stand til at vurdere, om 
det vil være teknisk muligt at gennemføre 
et krav om en særlig nødudløsningsmeka- 
nisme, men det er justitsministeriets op- 
fattelse, at det omtalte direktivforslag i et 
vist omfang vil tilgodese de hensyn, der kan 
tale for at stille et sådant krav. 

Fra svensk side er det oplyst, at man ikke 
dér har overvejet spørgsmålet. 

Spørgsmål 21: 
Udvalget anmoder om de svenske erfa- 

ringer vedrørende obligatorisk brug af sik- 
kerhedsseler, herunder oplysninger om kon- 
trollen af brugen af selerne. 

Svar: 
Den 1. januar 1975 blev brugen af sikker- 

hedsseler gjort obligatorisk i Sverige. Er- 
faringsmaterialet vedrørende lovens virk- 
ninger er som følge af det relativt korte tids- 
rum, hvori loven har været i kraft, beskedne. 

Med hensyn til anvendelsesgraden af sik- 
kerhedsseler fremgår det af et materiale ud- 
sendt af Trafiksäkerhetsverket den 7. marts 
1975, at medens kun 36 pet. af bilisterne i ok- 
tober 1974 anvendte sikkerhedsseler, var 
den tilsvarende procent 84 i februar 1975. 
Undersøgelsen er baseret på optællinger fo- 
retaget 63 forskellige steder i landet, og un- 
dersøgelsen viser endvidere, at sikkerheds- 
sele nu anvendes lige meget i bymæssig be- 
byggelse og på landevejene. 

Med hensyn til kontrolforanstaltningerne 
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er det fra Sverige oplyst, at man ikke har i- 
værksat særskilte kontrolforanstaltnillger, 
men at kontrollen indgår i politiets rutine- 
mæssige opgaver. Af tidsmæssige grunde 
standser man kun sjældent bilister alene for 
at påtale undladelse af at efterkomme på- 
budet. 

Overtrædelse af påbudet om anvendelse 
af sikkerhedsseler er belagt med bødestraf, 
og bøden er maksimeret til 500 sv. kr. Den 
almindelige bødetakst i praksis ligger på 
50 sv. kr. Bøden pålægges på stedet. 

I en overgangsperiode på ca. 1 måned har 
man undladt at pålægge bødestraf, men 
alene givet mundtlige irettesættelser for 
overtrædelse af påbudet. 

Det er ikke på nuværende tidspunkt mu- 
ligt at udtale sig med sikkerhed om, hvil- 
ken betydning påbudets indførelse har haft 
for skadestallene. 

I svaret til udvalgets spørgsmål 14 er der 
nærmere redegjort for selens negative virk- 
ning. I Sverige undersøger man løbende 
dette spørgsmål. 

Ved Lunds retslægestation foretager man 
således på grundlag af politirapporter, foto- 
grafier og beskrivelser i øvrigt af færdselsu- 
held undersøgelser af, om brugen af sikker- 
hedsseler har negative virkninger. Under- 
søgelsen vil fortsætte året ud. 

På nuværende tidspunkt udtaler undersø- 
gelseslederen, professor Vogt, at man ikke 
har fundet negative virkninger ved allven- 
delse af 3-punkts-selen. 

Videre udtaler han, at opgørelserne over 
trafikdræbte i første kvartal af 1975 sam- 
menholdt med den procentvise anvendelse 
af sikkerhedssele klart viser 3-punkts-selens 
effekt. 

Der blev således i første kvartal af 1975 
dræbt 100 personer i trafikken. Heraf be- 
nyttede 38 sikkerhedssele, medens 62 ikke 
benyttede sikkerhedssele. Anvendelsesgra- 
den var ca. 80 pet., således at kun 38 ud af de 
80 pet. af bilister, der benyttede sikkerheds- 
sele, blev dræbt, medens 62 af de.resterende, 
der ikke benyttede sikkerhedssele, blev 
dræbt. 

Spørgsmål 24: 
Ministerens kommentar til vedlagte le- 

der i 홢Motor" fra den 1. marts 1975. 

Svar: 
I den vedlagte leder i 홢Motor" fra den 

1. marts 1975 redegør F.D.M. for Nordisk 
Trafiksikkerheds Råds rapport nr. 8 om mo- 
torcykel- og knallerthjelme, som af justits- 
ministeriet har været forelagt F.D.M. til 
udtalelse. 

I lederen redegøres der for nogle af de 
synspunkter, som F.D.M. har anført i sit 
svar til justitsministeriet. 

Et væsentligt spørgsmål, der behandles 
i lederen, er spørgsmålet om børns anvendelse 
af styrthjelm. 

Dette spørgsmål er aktuelt for motorcyk- 
lers vedkommende, idet det er lovligt på 
motorcykel at transportere barn på bagsæ- 
det samt i sidevogn på de motorcykler, der 
er forsynet hermed. 

I § 80 i lovforslaget (§ 1, nr. 7, i det fore- 
løbige udkast af 18. april 1975) har justits- 
ministeriet i overensstemmelse med den 
nordiske betænkning foreslået, at pligten 
til at bære styrthjelm kun skal gælde for 
passagerer, der er fyldt 15 år. 

F.D.M. foreslår, at det forbydes at medta- 
ge børn under en vis alder, f. eks. under 12 
år, på en motorcykels bagsæde, medens 
børn fra 12 til 14 år kun bør medtages, så- 
fremt de på førerens ansvar anvender styrt- 
hjelm. 

Justitsministeriet er enig med F.D.M. i, 
at børn, der medtages som passagerer på 
motorcykel, bør bære styrthjelm, og som an- 
ført på side 59 i hovedlovforslaget er det ju- 
stitsministeriets opfattelse, der gennem op- 
lysningsvirksomhed bør gøres opmærksom 
på vigtigheden af, at også børn i muligt om- 
fang anvender styrthjelm. 

Det er endvidere korrekt som forudsat af 
F.D.M., at den valgte grænse på netop 15 
år bl. a. er blevet foreslået under hensynta- 
gen til, at personer under denne alder ikke 
kan straffes. 

Imidlertid er der andre og mere væsent- 
lige grunde til, at man ikke har ment at 
burde foreslå, at anvendelsespåbudet også 
skal omfatte børn. 

De styrthjelme, der er i handelen, er 50 
cm eller mere i omkreds. Disse hjelme vil 
kunne passe de fleste børn fra 10-12 års al- 
deren og praktisk taget alle fra 14-15 års 
alderen. 

Vil man lade et eventuelt forbud omfatte 
børn under 15 år, må man herefter se i øjne- 
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ne, at der vil være nogle børn, der ikke kan 
passe de eksisterende hjelme. 

Dette problem vil ikke kunne løses ved, 
at der iværksættes en produktion at hjelme 
med en mindre omkreds, idet det antages, 
at også hjelmens vægt er af betydning på 
grund af børns mindre styrke i nakkemusk- 
lerne. 

Herefter er det justitsministeriets opfat- 
telse, at man, såfremt påbudet også skal om- 
fatte børn under 15 år, nødsages til at ud- 
vikle en helt ny standard. Bl. a. på grund af 
manglende lægelige erfaringer vil dette næp- 
pe for tiden være muligt. 

Der er derimod ikke noget til hinder for 
홢 som foreslået af F.D.M. 홢 at forbyde fø- 
rer af motorcykel at medtage barn under 
12 år på bagsædet. Der er efter justitsmini- 
steriets skøn ikke noget stort behov for at 
transportere børn under denne alder på 
denne måde. Man har imidlertid i lovforsla- 
get undladt at stille forslag herom under 
hensyntagen til de kontrolmæssige vanske- 
ligheder, der i så fald vil opstå for politiet. 

Det tilføjes, at det efter justitsministeriets 
opfattelse ikke bør forbydes at medtage 
børn under 12 år i sidevogn til motorcykel. 

Endvidere behandles i lederen spørgsmå- 
let om godkendelse at styrthjelme. 

Justitsministeriet overvejer for tiden ind- 
holdet af de tekniske administrative bestem- 
melser, som bør gennemføres ved en even- 
tuel vedtagelse af bestemmelserne om obli- 
gatorisk brug af styrthjelm. 

I forbindelse hermed overvejes, hvilke 
standarder der i dag sikkerhedsmæssigt må 
anses for fuldt forsvarlige. 

Det er justitsministeriets opfattelse, at 
hjelme, der anvendes efter påbudets even- 
tuelle gennemførelse, skal være godkendt i 
henhold til en af disse standarder. 

Man er imidlertid enig med F.D.M. i, at 
de styrthjelme, der allerede i dag er i brug, 
må have en rimelig tid til at 홢blive slidt op 
i", selv om nogle af disse hjelme ikke er god- 
kendt i henhold til en af de anerkendte 
standarder. Justitsministeriet overvejer der- 
for for sådanne ibrugværende styrthjelme 
at fastsætte en overgangsperiode på en 4-5 
år, hvori disse lovligt kan benyttes. 

Spørgsmål 25: 
Ad § 18 a, stk. 1. Antallet af førerprøver 

årligt ønskes oplyst, herunder antallet af 

førerprøver til generhvervelse, henholdsvis 
efter frakendelse for groft uforsvarlig kørsel 
og for spirituskørsel. 

Svar: 
I. Det samlede antal førerprøver aflagt i 1974. 
A. Foretaget af politiet. 
Teoriprøver: 112.920 
Praktiske prøver: 126.947 ~ 

239.867 

I dette tal indgår også de orienterende 
prøver efter frakendelse af førerretten. Ju- 
stitsministeriet har imidlertid ikke oplys- 
ninger om de orienterende prøvers andel af 
det samlede antal prøver. 

Opmærksomheden henledes på, at der i 
det samlede antal medgår 홢gengangere", 
hvis antal ligeledes heller ikke foreligger op- 
lyst. 

B. Foretaget af bilinspektionen. 
Bilinspektionen har ialt foretaget 26.342 

prøver (såvel teoretiske som praktiske). 
I dette tal indgår almindelige prøver til 

erhvervelse af førerbevis til store køretøjer, 
særlige invalideprøver efter førerbevisbe- 
kendtgørelsens § 3 samt orienterende prø- 
ver efter førerbevisbekendtgørelsens § 29, 
stk. 2. 

C. Førerprøver foretaget af politiet og bilin- 
spektionen. 

Det samlede antal prøver afholdt i 1974 
bliver herefter: 
Politiet: 239.867 
Bilinspektionen: 26.342 

Ialt 266.209 

II. Antallet af udstedte førerbeviser i 1974. 
Der foreligger endnu ikke statistiske op- 

lysninger om det samlede antal udstedte 
førerbeviser i 1974, men for Storkøbenhavns 
vedkommende kan det oplyses, at der i 1974 
er udstedt 38.084 førerbeviser. I dette tal er 
indbefattet ikke blot helt nye førerbeviser, 
herunder ombytningsbeviser, men også du- 
plikatførerbeviser samt almindelige udvidel- 
ser af beviset og påtegninger om fornyelser 
og om erhvervsmæssig personbefordring. 

Det samlede antal udstedte førerbeviser i 
Storkøbenhavn har i 1972 og 1973 været på 
ca. 20 pet. af det samlede antal for hele landet. 
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Antallet af udstedte førerbeviser m. m. i 
1974 for hele landet kan herefter skøns- 
mæssigt anslås til ialt 180.000. 

III. Generhvervelse af førerretten efter fraken- 
delse. 

Det er på grund af manglende statistiske 
oplysninger ikke muligt at angive, hvor man- 
ge af de under I nævnte ca. 266.000 prøver 
der indgår som led i de orienterende fører- 
prøver i generhvervelsessituationen. På 
samme måde er det ikke muligt at oplyse, 
hvor mange af de ca. 180.000 førerbevisekspe- 
ditioner, der nævnes under II, der vedrører 
udstedelse af førerbeviser efter frakendelse. 

Det må imidlertid 홢 delvis på grundlag af 
statistiske oplysninger for Storkøbenhavn 
홢 antages, at højst ca. 5.000 personer år- 
ligt 홢 efter frakendelsestidens udløb 홢 
generhverver deres førerbevis. Omfanget af 
udstedelser af nye førerbeviser til disse per- 
soner udgør derfor højst ca. 3 pet. af de under 
II  nævnte 180.000 ekspeditioner. 

Såfremt de nævnte ca. 5.000 personer be- 
stod såvel den teoretiske som den praktiske 
prøve første gang, ville antallet af prøver 
på dette område være ca. 10.000. Det må 
imidlertid antages 홢 stadigvæk på basis af 
oplysninger for Storkøbenhavn 홢 at det 
samlede antal prøver i disse tilfælde er væ- 
sentligt større. Justitsministeriet har ikke 
oplysninger, der kan danne grundlag for et 
nærmere skøn, men det vil formentlig kunne 

forsvares at lægge til grund, at det samlede 
antal højst udgør ca. 8 pet. af de ialt ca. 
266.000 prøver, der nævnes under 1. 

Justitsministeriet er heller ikke bekendt 
med, hvor mange der årligt får frakendt fø- 
rerretten, men på grundlag af antallet af 
sigtelser for overtrædelse af henholdsvis 
færdselslovens § 70, stk. 1 (groft uforsvarlig 
kørsel) og § 16, stk. 1 (kørsel i spirituspåvir- 
ket tilstand) må det antages, at der årligt 
finder ca. 12.000 frakendelser sted, hvoraf 
ca. 2.500 angår kørsel på groft uforsvarlig 
måde. 

Det kan heraf udledes, at ikke alle de per- 
soner, der frakendes førerretten, generhver- 
ver denne. Tilsyneladende er det højst lidt 
under halvdelen af disse personer, der gen- 
erhverver førerretten. Det er ikke muligt at 
skønne over, hvorledes disse generhvervelser 
forholdsmæssigt fordeler sig mellem de per- 
soner, der frakendes førerretten for hen- 
holdsvis groft uforsvarlig kørsel og kørsel i 
spirituspåvirket tilstand. 

Spørgsmål 27: 
Oplysning om omfanget af administra- 

tionen af førerprøver, herunder om det 
skønsmæssige personaleforbrug. 

Svar: 
Der henvises til vedhæftede notat af 12. 

maj 1975. 

64 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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- JUSTITSMINISTERIET. 

Den 12. maj 1975. 

Notat om oplysning om omfanget af administrationen af førerprøver, 
herunder om det skønsmæssige personaleforbrug. 

I. Indledning. 
Der foreligger ikke eksakte oplysninger 

om, hvor mange offentligt ansatte der i hele 
landet er beskæftiget med afholdelse af fø- 
rerprøver. 

De offentligt ansatte, der beskæftiger sig 
med administrationen af førerprøver, kan 
inddeles i følgende kategorier: 
1. Kontorpersonale (berammelse og udste- 

delse af beviser). 
2. Politiets førerprøvesagkyndige (afholdel- 

se af prøver). 
3. Bilinspektører (afholdelse af prøver). 

I det følgende er der forsøgt givet en 
skønsmæssig vurdering af antallet af perso- 
naleforbruget. 

Opmærksomheden henledes på, at der i 
det samlede skønsmæssige antal ikke er 
medregnet jurister ansat i politiet eller an- 
satte i justitsministeriet, der er beskæftiget 
med sager vedrørende førerprøver. 

II. Antallet af kontorpersonale. 
A. Storkøbenhavn. 

I Storkøbenhavn varetages administrati- 
onen dels af berammelseskontoret, dels af 
førerbeviskontoret. lait er 33 heltidsbeskæf- 
tiget med arbejdet. 

B. I  hele landet. 
Hvis man skønsmæssigt ansætter antallet 

af beskæftiget kontorpersonale til 11/2 i 
hvert af landets øvrige 46 politikredse, hvil- 
ket bliver til ialt 69 beskæftigede, får man 
samlet for hele landet et antal på 102. Tallet 
er som nævnt skønsmæssigt og må tages 
med forbehold. 

III. Antallet af politiets førerprøvesagkyn- 
dige. 

I hele landet findes der 346, der har be- 
skikkelse som politiets førerprøvesagkyndi- 
ge. Imidlertid er det kun ca. 250 heraf, der 
virker som sagkyndige i det daglige arbejde. 

IV. Antallet af bilinspektører. 
Bilinspektørerne i hele landet har i 1974 

afholdt ialt 26.342 prøver (heri indgår al- 
mindelige prøver til erhvervelse af førerbe- 
vis til store køretøjer, særlige invalideprø- 
ver samt orienterende prøver). 

Ved aflæggelse af prøverne har medvirket 
51 bilinspektører. 

V. Det samlede personalef01'brug ved admini- 
strationen af førerprøver. 

Det samlede personaleforbrug ved admi- 
nistrationen af førerprøver kan herefter 
skønsmæssigt opgøres til: 
1. Kontorpersonale: 102 
2. Politiets førerprøvesagkyndige: 250 
3. Bilinspektører (51 deltidsbeskæftigede, 

svarende til 8 heltidsbeskæftigede): 8 

IaLt 360 

VI. Personaleforbruget ved gennemførelsen 
af orienterende førerprøver ved generhvervelse 
af førerbevis efter frakendelse. 

Det fremgår af justitsministeriets svar på 
udvalgets spørgsmål 25, at der i 1974 for 
hele landet ialt blev udstedt ca. 180.000 
førerbeviser m. m. på basis af ca. 266.000 
prøver. 

Som det ligeledes fremgår af nævnte svar, 
udgør antallet af førerbeviser, der udstedes 
ved generhvervelse af førerretten efter fra- 
kendelse for henholdsvis groft uforsvarlig 
kørsel (færdselslovens § 70, stk. 1) og spiri- 
tuskørsel (færdselslovens § 16, stk. 1), højst 
ca. 3 pet. af det samlede;antal førerbevisek- 
speditioner, medens antallet af prøver i disse 
tilfælde højst udgør ca. 8 pct. af det samlede 
antal prøver. 

Herefter kan man efter justitsministeriets 
opfattelse lægge til grund, at personalefor- 
bruget til administrationen af disse orien- 
terende prøver udgør en beskeden andel af 
det samlede personaleforbrug ved admini- 
strationen af førerprøver. 
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Spørgsmål 28: 
Redegørelse for EF-direktivforslaget om 

f ør eruddannelse. 

Svar: 
Der henvises til vedhæftede notat af 9. 

maj 1975, hvori der i hovedtræk er redegjort 
for forslaget. 
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JUSTITSMINISTERIET. 

Den 9. maj 1975. 

Notat om EF-dircktivforslaget om førerbeviser. 

I. Forslagets indhold. 
EF-kommissionen har udarbejdet et for- 

slag til rådsdirektiv om harmonisering af 
forskrifterne vedrørende førerbeviser. 

Forslaget går ud på at indføre indbyrdes, 
gensidig anerkendelse af EF-landenes fører- 
beviser, og der foreslås indførelse af en fælles 
førerbevisblanket. 

Desuden foreslås harrnonisering af forskel- 
lige bestemmelser vedrørende førerbeviser. Ho- 
vedpunkterne i forslaget er følgende. 
1. Sænkning af aldersgrænsen for førerbe- 

bevis til motorcykel til 16 år (nugældende 
dansk regel: 18 år), 

2. Forhøjelse af grænsen for førerbevis til 
store vogne til 21 år (nugældende dansk 
regel: 18 år, omnibus dog 21 år), 

3. Regelmæssige fornyelser af førerbeviser 
(indtil 50 år hvert 5. år, for 50-65-årige 
hvert andet år, og for personer over 65 
år hvert år) (nugældende dansk regel: 
normalt gyldigt indtil 70 år, 70-71 år 
fornyes for 4 år, 71-72 år fornyes for 3 år, 
72-80 år fornyes for 2 år, 80 år og der- 
over fornyes for 1 år), 

4. Psykotekniske prøver for udstedelser af 
førerbevis (ingen danske regler), 

5. Særlige regler for begyndere (bl. a. fast- 
sættelse af hastighedsgrænser) (ingen 
danske regler), 

6. Senere indførelse af et point-system til 
brug for frakendelse eller administrativ 

inddragelse af førerretten (ingen danske 
regler), 

7. Senere indførelse af ensartede normer 
for helbredskrav, 

8. Fastsættelse af hastighedsgrænse for 
knallerter (formentlig til 40 km/t) (nu- 
gældende dansk regel 30 km/t), 

9. National centralregistrering af visse lov- 
overtrædelser, begået af førerbevisinde- 
havere, indtil der kan etableres et euro- 
pæisk førerbevisregister. 

II. Behandlingen af forslaget. 
EF-kommissionens forslag er i august 

1972 blevet fremsat over for Rådet. 
Rådet har anmodet EF-pårlamentet samt 

Det økonomiske og sociale Udvalg om ud- 
talelser om forslaget. 

Det økonomiske og sociale Udvalgs ud- 
talelse af 23. maj 1973 er gennemgående ret 
positiv. 

Parlamentet har endnu ikke afgivet sin 
udtalelse. 

Justitsministeriet er bekendt med, at 
Parlamentet vil fremkomme med ændrings- 
forslag. 

Rådet har således endnu ikke påbegyndt 
den egentlige behandling af forslaget, men 
der er indkaldt til 1. møde sidst i maj måned. 
Det er muligt, at Kommissionen vil frem- 
sætte ændringsforslag, når Parlamentets ud- 
talelse foreligger. 
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Spørgsmål 29: 
Oplysning om forskellene på den orien- 

terende førerprøve og den almindelige. 

Svar: 
Efter de gældende regler er der følgende 

forskelle: 
1. Tidspunktet for aflæggelse af prøve. 

Ved almindelig prøve kan teoriprøven af- 
lægges indtil 3 måneder før dét tidspunkt, 
hvor ansøgeren efter sin alder kan få udstedt 
førerbevis. Den praktiske prøve kan aldrig 
aflægges før dette tidspunkt. 

Ved orienterende prøve efter frakendelse 
af førerretten kan teoriprøven aflægges ind- 
til 4 måneder og den praktiske prøve indtil 
1 måned før frakendelsestidens udløb. 

2. Aflæggelse af prøve til forskellige kategorier 
af køretøjer. 

Ved almindelig prøve skal der altid af- 
lægges prøve til den ønskede kategori. 

Ved orienterende prøve vil aflæggelse af 
prøve til førerbevis til bil (almindelig motor- 
vogn) normalt være tilstrækkelig til at gen- 
erhverve også de andre kategorier, førerbe- 
viset omfattede. 

3. Gebyr for aflæggelse af prøve. 
Ved almindelig prøve betales sædvanligt 

gebyr. 
Ved orienterende prøve er den første prøve 

gebyrfri, medens der for de følgende betales 
sædvanligt gebyr. 

4. Køreundervisning. 
Ved almindelig prøve stilles krav om un- 

dervisning i kørefærdighed hos en godkendt 
kørelærer, hvis vedkommende ikke tidligere 
har haft førerbevis. 

Ved orienterende prøve stilles der intet 
krav om sådan undervisning. 

5. Øvelseskørsel. 
Øvelseskørsel må ikke finde sted tidligere 

end 3 måneder før det tidspunkt, hvor ele- 
ven efter sin alder kan få udstedt førerbe- 
vis. 

For så vidt angår personer, hvem fører- 
retten er frakendt, ikke tidligere end 1 må- 
ned før frakendelsestidens udløb. 

Spørgsmål 31: 
En nærmere uddybning af § 18 a, stk. 

3. 

Svar: 
§ 18 a, stk. 3 (§ 1, nr. 2, i det foreløbige 

udkast af 18. april 1975 til lov om ændring 
af færdselsloven) præciserer først og frem- 
mest den. gældende bemyndigelse for ju- 
stitsministeren til at fastsætte bestemmelser 
om orienterende førerprøver. Man har blot 
fundet det hensigtsmæssigt at introducere 
begrebet 홢orienterende førerprøver" i selve 
lovteksten. 

I medfør af den gældende bemyndigelse i 
færdselsloven har justitsministeriet i afsnit 
VII i førerbevisbekendtgørelsen fastsat nær- 
mere regler om inddragelse af førerbevis, 
herunder om orienterende førerprøver. Dis- 
se regler er gengivet i vedhæftede bilag. 

Det vil imidlertid, såfremt lovforslagets 
bestemmelser om ubetinget og betinget fra- 
kendelse gennemføres, være påkrævet at 
foretage visse justeringer og ændringer i de 
gældende regler. Dette gælder særligt for så 
vidt angår den foreslåede bestemmelse i § 
18 a, stk. 2, hvorefter den, der frakendes 
førerretten betinget, inden for den frist, der 
fastsættes af politiet, skal gennemgå en 
orienterende førerprøve, således at fører- 
retten inddrages, såfremt prøven ikke be- 
stås, eller vedkommende undlader at med- 
virke til denne. 

Med henblik på at skabe en ensartet 
fremgangsmåde over hele landet i sager om 
betinget frakendelse, har man 홢 for så vidt 
ex tuto 홢 i § 18 a, stk. 3, foreslået en regel, 
der bemyndiger justitsministeren til at fast- 
sætte bestemmelser om inddragelse af fører- 
retten i medfør af stk. 2. 

Det nærmere indhold af de administrative 
bestemmelser, der i medfør heraf vil blive 
fastsat i førerbevisbekendtgørelsen, skal for- 
handles med politimyndighederne, og ju- 
stitsministeriet er derfor ikke i stand til på 
nuværende tidspunkt at forelægge disse reg- 
ler for udvalget. Det kan dog oplyses, at der 
i de administrative regler vil blive givet ret- 
ningslinier for 
1. den frist, inden for hvilken den oriente- 

rende prøve skal gennemgås, og 
2. inddragelse af førerretten, såfremt prø- 

ven ikke bestås, eller vedkommende 
undlader at medvirke til prøve. 

Efter den gældende praksis vedrørende 
orienterende førerprøver inddrages førerbe- 
viser, når der træffes bestemmelse om, at 
den pågældende skal gennemgå en oriente- 
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rende førerprøve. Samtidig hermed udstedes 
der et midlertidigt førerbevis med kort gyl- 
dighedstid, normalt for en måned. Såfremt 
den pågældende ikke består prøven inden 
for denne frist eller undlader at medvirke 
til prøven, bortfalder førerretten automa- 
tisk, når det midlertidige førerbevis udlø- 
ber. 

Justitsministeriet overvejer, om en. til- 
svarende ordning kan gennemføres i de til- 
fælde, hvor førerretten efter lovforslaget fra- 
kendes betinget, eventuelt således, at fristen 
normalt fastsættes til 2 måneder. Som nævnt 
må spørgsmålet nærmere forhandles med 
p olitimyndighederne. 

Såfremt en sådan ordning gennemføres, 
vil der 홢 ligeledes i overensstemmelse med 
gældende praksis 홢 i de administrative 
bestemmelser skulle gives mulighed for at 
fastsætte en længere frist, såfremt det på det 
tidspunkt, hvor det midlertidige førerbevis 
udstedes, er oplyst, at den pågældende på 
grund af særlige omstændigheder, f. eks. 
sygdom, er forhindret i at gennemgå prø- 
ven inden for den normale frist. 

En ordning som den skitserede vil have 
den fordel, at førerretten automatisk bort- 
falder, såfremt prøven ikke bestås inden for 
den fastsatte frist, eller vedkommende und- 
lader at medvirke til prøven. Det vil dog 
være påkrævet at åbne mulighed for at 
forlænge gyldighedstiden for det midlerti- 
dige førerbevis, såfremt det ikke har været 
muligt for den pågældende på grund af efter- 
følgende omstændigheder at medvirke til 
prøven inden for den fastsatte frist. 

Det er i øvrigt justitsministeriets hensigt 
at følge de nugældende regler om oriente- 
rende prøver. Dette indebærer bl. a., at den 
1. prøve er gratis, medens der for de følgende 
betales sædvanligt gebyr. Endvidere inde- 
bærer det, at man ved at aflægge og bestå 
en orienterende prøve efter reglerne om fø- 
rerprøve til førerbevis til almindelig motor- 
vogn normalt vil kunne generhverve fører- 
bevis til alle de kategorier, man før fraken- 
delsen var i besiddelse af. Dette gælder dog 
kun, såfremt prøven bestås senest ved 3. 
prøve eller inden for 3 år efter, at gyldighe- 
den af det tidligere førerbevis er ophørt. 

VII. Inddragelse af førerbevis. 
§ 29. Politiet kan til enhver tid tage fører- 

beviset tilbage, når den pågældende ikke 
længere opfylder betingelserne for at få fører- 
bevis. 

Stk. 2. Nærer politiet begrundet tvivl om, 
hvorvidt en person, der har førerbevis, frem- 
deles er i besiddelse af fornøden kørefærdig- 
hed, fornødent kendskab til færdselsreglerne 
eller forståelse for hensynet til andre trafi- 
kanter, kan det forlanges, at han underka- 
ster sig en orienterende førerprøve, således 
at førerbeviset inddrages, såfremt denne ikke 
bestås. Førerprøven aflægges efter reglerne 
om førerprøve til førerbevis til almindelig 
motorvogn, men såfremt den er begrundet 
i førerbevisindehaverens kørsel med stor 
lastmotorvogn, stor personmotorvogn eller 
stor påhængsvogn, kan prøven kræves aflagt 
efter de regler, der gælder for førerbevis til 
disse køretøjer. Har den pågældende alene 
førerbevis til motorcykel eller traktor, af- 
lægges prøven efter reglerne om førerprøve 
til førerbevis til henholdsvis motorcykel el- 
ler traktor. 

*) Stk. 3. Personer, som ønsker at gener- 
hverve førerbevis efter udløbet af det tids- 
rum, i hvilket førerretten har været frakendt 
i medfør af færdselslovens § 70, skal 홢 bort- 
set fra de i færdselslovens § 18, stk. 8, sidste 
pkt., nævnte tilfælde 홢 aflægge en oriente- 
rende førerprøve. Den teoretiske førerprøve 
kan aflægges indtil 4 måneder og den prak- 
tiske førerprøve indtil 1 måned før fraken- 
delsestidens udløb. Bestemmelserne i stk. 2, 
2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 
Har førerretten været frakendt i 3 år eller 
mere, skal prøven aflægges efter reglerne 
om førerprøve til førerbevis til de kategorier, 
hvortil førerbevis ønskes generhvervet. 

Stk. 4. Fremsættes andragende om forny- 
else af førerbevis 3 år eller mere efter, at 
gyldigheden af det tidligere førerbevis er op- 
hørt, er det, under hensyn til at den pågæl- 
dende ikke har kunnet føre motorkøretøj 
i dette tidsrum, normalt en betingelse for 
fornyelsen, at orienterende førerprøve bestås. 
Prøven aflægges efter reglerne om førerprøve 
til førerbevis til de kategorier, hvortil fører- 
beviset ønskes fornyet. 

*) 1. og 2. pkt. finder kun anvendelse ved generhvervelse af førerbevis etter frakendelse x nennold 
til endelig dom, som er afsagt efter den 1. juli 1971. 
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Stk. 5. Den, der skal aflægge orienterende 
førerprøve, skal selv stille køretøj til rådig- 
hed ved prøven. Køretøjet skal være god- 
kendt til øvelseskørsel. Skal prøven aflægges 
med traktor, stilles en traktor med én på- 
hængsvogn til rådighed. Såfremt den orien- 
terende førerprøve ikke bestås senest ved 
3. prøve, skal eventuelle yderligere prøver 
uanset reglerne i stk. 2 og 3 aflægges efter 
reglerne om førerprøve til førerbevis til de 
kategorier, hvortil førerbevis ønskes gen- 
erhvervet. Den første orienterende fører- 
prøve er gratis, medens der for de følgende 
betales sædvanligt gebyr. 

Stk. 6. Bliver politiet opmærksom på 
forhold, der giver begrundet tvivl om, hvor- 
vidt førerbevisindehaveren fremdeles er i 
besiddelse af tilfredsstillende helbred eller 
fortsat er ædruelig, jfr. §§ 2 og 3, har den 
pågældende pligt til at underkaste sig de 
for afgørelse heraf fornødne undersøgelser, 
herunder tilvejebringelse af lægeerklæring, 
eventuelt fra speciallæge. Udgifterne til 
lægeerklæring kan ikke afholdes af politiet, 
men må udredes af førerbevisindehaveren 
selv. 

Stk. 7. Politiet afgør i hvert enkelt til- 
fælde, om førerbeviset ud fra hensyn til 
færdselssikkerheden straks bør fratages den 
pågældende, eller om det er forsvarligt at 
afvente udfaldet af de fornødne under- 
søgelser. Der kan eventuelt udstedes et 
midlertidigt førerbevis gældende for den 
tid, der påregnes at ville medgå, indtil 
undersøgelsen er tilendebragt eller prøven 
aflagt. 

§ 30. Dersom en person, der har fører- 
bevis til erhvervsmæssig personbefordring, 
ved dom findes skyldig i et strafbart for- 
hold, som begrunder nærliggende fare for 
misbrug af førerbeviset, kan retten til den 
omhandlede kørsel frakendes ham i over- 
ensstemmelse med reglerne i straffelovens 
§ 79. Ved afgørelsen af, om sådan påstand 
bør nedlægges, bør færdselsforseelser tages 
i betragtning på samme måde som anført 
i § 4, stk. 2, 4. pkt. Derimod kan allerede 
erhvervet ret til erhvervsmæssig person- 
befordring ikke inddrages administrativt. 
Såfremt en person, der er i besiddelse af 
denne art førerbevis, alene er frakendt 
det almindelige førerbevis, uden at der i 
dommen er truffet bestemmelse om sær- 

lig frakendelse af retten til erhvervsmæssig 
personbefordring, har han ret til på ny at 
udøve denne virksomhed, når det alminde- 
lige førerbevis generhverves. 

Stk. 2. Den, hvis førerbevis er tilbage- 
kaldt af politiet, eller hvem retten til at 
være fører i henhold til færdselslovens § 70 
eller straffelovens § 79 er frakendt, har 
pligt til at tilbagelevere førebeviset. Det 
tilbageleverede førerbevis tilstilles det fører- 
beviskontor, der har udstedt det. Om 
enhver fradømmelse af førerret samt en- 
hver tilbagekaldelse skal der straks ske 
indberetning til politiet på det sted, hvor 
beviset er udstedt, og til rigsregistraturen 
med angivelse af grunden til fortabelsen. 

Fremgår det, at vedkommende er mili- 
tærperson, underrettes tillige den militære 
motorfor valtende myndighed. 

Stk. 3. Er der udfærdiget dansk inter- 
nationalt førerbevis for en person, hvem 
førerretten er frakendt eller frataget, skal 
også det internationale førerbevis inddrages. 

Stk. 4. Når et førerbevis inddrages admi- 
nistrativt eller i forbindelse med, at fører- 
retten er frakendt den pågældende, bliver 
det, når afgørelsen eller dommen er endelig, 
at annullere. Fremsætter den pågældende 
begæring om førerbevis, når frakendelses- 
tiden er udløbet, eller når han igen opfylder 
betingelserne for at få udstedt førerbevis, 
skal bestemmelserne i § 31 om fornyelse af 
førerbevis anvendes. 

Stk. 5. Frakendes eller fratages fører- 
retten personer, der er i besiddelse af et i 
udlandet udstedt førerbevis, forholdes der 
på følgende måde: 
a) Internationale førerbeviser udstedt i 

henhold til de internationale konventioner 
af 24. april 1926, jfr. bekendtgørelse nr. 241 
af 9. august 1930, eller 19. september 1949, 
jfr. bekendtgørelse af 2. marts 1956 (Lov- 
tidende 1956 C, nr. 7) inddrages ikke, men 
der gives førerbeviset påtegning om fra- 
kendelse eller fratagelse i overensstemmelse 
med reglerne i den pågældende konvention. 
Frakendelsen eller fratagelsen indberettes 
til rigspolitichefen, der giver meddelelse 
herom videre til vedkommende udenlandske 
udstedelsesmyndighed. 
b) Nationale førerbeviser udstedt i andre 

lande end Finland, Norge og Sverige ind- 
drages og opbevares, indtil perioden for 
frakendelsen eller fratagelsen udløber, elle.i 
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indtil den pågældende forlader landet i for- 
bindelse med, at han opgiver sin bopæl her. 
Førerbeviset forsynes med en påtegning om, 
for hvilket tidsrum retten til at benytte 
førerbeviset her i landet er nægtet fører- 
bevisets indehaver. Frakendelsen eller fra- 
tagelsen indberettes til rigspolitichefen, der 
giver meddelelse herom videre til vedkom- 
mende udenlandske udstedelsesmyndighed. 
c) Førerbeviser, der er udstedt i Finland, 

Norge eller Sverige, inddrages og tilbagesen- 
des myndighederne i den pågældendes hjem- 
land, således som foreskrevet i artikel 6 i 
de mellem Danmark og henholdsvis Fin- 
land, Norge og Sverige den 15. september 
1956 indgåede overenskomster om anerken- 
delse af førerbeviser m. v., jfr. bekendt- 
gørelse af 27. oktober 1956 (Lovtidende 
1956 C, nr. 64, 65 og 66). 

Stk. 6. Er førerretten frakendt en person, 
som har fået udstedt dansk førerbevis i 
overensstemmelse med § 1, stk. 7, eller er 
et sådant førerbevis inddraget administra- 
tivt, kan begæring om udlevering af gyldigt 
udenlandsk førerbevis kun imødekommes, 
når den pågældende forlader landet i for- 
bindelse med, at han opgiver sin bopæl her. 
I sådanne tilfælde indberettes udleveringen 
og forholdet vedrørende det danske fører- 
bevis til rigspolitichefen, der videregiver 
meddelelsen til vedkommende udenlandske 
udstedelsesmyndighed. 

VIII. Fornyelse af førerbevis. 
§ 31. Den, som ønsker at forny et fører- 

bevis, hvis gyldighedstid er udløbet, må 
henvende sig til førerbeviskontoret på sit 
hjemsted. Om de krav, der stilles som betin- 
gelse for fornyelsen og om fremgangsmåden 
ved fornyelsen gælder følgende, idet der om 
ny førerprøve henvises til § 29. 

a) Gyldighedstiden for det tidligere førerbevis 
udløbet ved det fyldte 70. år eller senere, 
jfr. § 25, stk. 3 og 4. 

Andragendet skal vedlægges læge- 
attest, jfr. §§ 1 og 3. Er det tidligere fører- 
bevis beskadiget eller bortkommet, ud- 
stedes nyt førerbevis, og andrageren må 
i så fald tillige aflevere fotografi, jfr. § 1. 
Ellers fornys førerbeviset ved en påteg- 
ning i anmærkningsrubrikken. 

b) Det tidligere førerbevis udstedt med for- 
kortet gyldighedsperiode, jfr. § 25, stk. 5. 

Bestemmelserne under a) finder til- 
svarende anvendelse. 

c) Førerbevis til erhvervsmæssig personbefor- 
dring. 

Bestemmelserne under a) finder til- 
svarende anvendelse. 

d) Førerretten frakendt ved dom. 
Andragendet skal være ledsaget af 

fotografi, jfr. § 1. Lægeattest kræves kun, 
såfremt indholdet af en tidligere i for- 
bindelse med udstedelse eller fornyelse 
af førerbevis afgivet lægeattest eller 
andre omstændigheder giver anledning 
hertil. 

e) Førerretten administrativt inddraget på. 
grund af ikke-bestået orienterende fører- 
prøve. 

Bestemmelserne under d) finder til- 
svarende anvendelse. 

f) Førerretten administrativt inddraget af 
lægelige grunde eller på grund af mang- 
lende ædruelighed. 

Andragendet skal vedlægges fotografi 
og lægeattest, jfr. §§ 1 og 3. 

Stk. 2. Er andragende om fornyelse af 
førerbevis indgivet, men kan fornyelsen 
ikke straks ske, kan politiet, såfremt det 
findes forsvarligt ud fra hensyn til færdsels- 
sikkerheden, udstede et midlertidigt fører- 
bevis med normalt ikke over 1 måneds 
gyldighed. 

Stk. 3. Det fornyede førerbevis udstedes 
med gyldighedstid regnet fra udstedelses- 
dagen. For beviset erlægges intet gebyr. 

IX. Køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel. 
§ 32. Intet motorkøretøj må benyttes til 

øvelseskørsel, forinden det efter anmeldelse 
til politiet og fremstilling for justitsministe- 
riets bilinspektør er godkendt til sådan brug. 
Godkendelse kan alene ske, såfremt køre- 
tøjet opfylder betingelserne i § 9 for at 
kunne benyttes til kørsel ved førerprøve. 

Stk. 2. Politiet drager omsorg for, at så- 
danne motorkøretøjer fremstilles til efter- 
syn af, om de vedblivende fyldestgør lovens 
fordringer. Bestemmelserne om periodiske 
syn af køretøjer, der erhvervsmæssigt benyt- 
tes til befordring af personer, herunder be- 
stemmelserne om gebyret for sådanne syn, 
finder herved tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Anvendes motorkøretøj, der er 
særligt indrettet til øvelseskørsel, til andet 
end øvelseskørsel eller førerprøve, skal de 
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særlige betjeningsapparater være afmon- 
teret. 

Spørgsmål 34. 
Agter justitsministeren at give dispensa- 

tion fra påbudt brug af sikkerhedsselen til 
mennesker, der lider af klaustrofobi? 

Svar: 
I medfør af § 79, stk. 4, i færdselslovsfor- 

slaget (jfr. § 1, nr. 7, i det foreløbige udkast 
af 18. april 1975 til lov om ændring af færd- 
selsloven) kan justitsministeren fastsætte 
bestemmelser, hvorefter også andre perso- 
ner end de, der er nævnt i stk. 3 (personer 
under 15 år eller personer med en legems- 
højde under 150 cm), fritages for pligten til 
at anvende sikkerhedssele. 

Justitsministeriet har til hensigt i medfør 
af denne bemyndigelse 홢 i samråd med 
sundhedsstyrelsen 홢 at fastsætte bestem- 
melser om, hvilke personer der på grund 
af sygdom, herunder også psykiske lidelser, 
bør fritages for pligten til at anvende sik- 
kerhedssele. 

I medfør heraf vil en person, der ved læge- 
erklæring kan dokumentere, at han eller 
hun lider af en ægte klaustrofobi, kunne fri- 
tages for pligten til at benytte sele. 

Spørgsmål 43: 
Ministerens kommentarer til at stille 

krav om, at knallerter skal være forsynede 
med sidespejle. 

Svar: 
Der findes ingen danske bestemmelser 

om spejle til motorcykler og knallerter. 
Der er ikke i EF udsendt direktiver eller 

direktivforslag om spejle til motorcykler og 
knallerter. I de forslag, Kommissionen har 
fremsat om godkendelse af henholdsvis mo- 
torcykler og knallerter, indgår førerspejl dog 
som et punkt i standardtypegodkendelses- 
skemaet, hvorfor det må påregnes, at der 
senere udsendes et særdirektiv om spejle. 

Justitsministeriet er gennem arbejdet i 
EF bekendt med, at Tyskland, Frankrig, 
Holland og Belgien stiller krav om fører- 

spejl på motorcykler, medens Tyskland og 
Frankrig har et tilsvarende krav for så vidt 
angår knallerter. 

Justitsministeriet kan oplyse, at de fleste 
motorcykler standardtypegodkendes uden 
sidespejle. Knallerter standardtypegodken- 
des ikke, og justitsministeriet er ikke i be- 
siddelse af oplysninger om, i hvilket om- 
fang fabriksnye knallerter er forsynet med 
sidespejle. 

Omkostningerne vil andrage ca. 40 kr. 
for motorcykler og ca. 25 kr. for knallerter. 

Administrativt vil et krav om sidespejl 
på motorcykler hurtigt kunne gennemføres, 
men det bør efter justitsministeriets op- 
fattelse begrænses til fabriksnye motorcyk- 
ler. 

Med hensyn til knallerter vil et eventuelt 
krav om sidespejl hensigtsmæssigt kunne 
indpasses inden for rammerne af en kom- 
mende standardtypegodkendelsesordning. 
Også for disse køretøjers vedkommende bør 
kravet kun gælde for knallerter, der tages 
i brug (standardtypegodkendes) efter en 
bestemt dato. 

Krav om sidespejl bør formentlig 홢 som 
ved biler 홢 begrænses til venstre side, så- 
ledes at montering i højre side er fakultativ. 

Justitsministeriet har, såfremt den forud- 
satte fordyrelse af køretøjerne accepteres, 
ikke noget at indvende imod, at der ind- 
føres krav om, at motorcykler og knallerter 
skal forsynes med et sidespejl. 

Spørgsmål 44: 
Vil en taxaholdeplads være omfattet af 

§ 79, stk. 2? 

Svar: 
I medfør af § 79, stk. 2, gælder pligten til 

at anvende sikkerhedssele ikke ved bakning 
eller under kørsel på parkeringsplads, ser- 
vicestation, værkstedsområde eller under 
lignende forhold. 

Efter justitsministeriets opfattelse er 
fremkørsel på taxaholdeplads omfattet af 
udtrykket 홢eller under lignende forhold". 
Det samme gælder for fremkørsel ved fær- 
ger. 

65 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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Bilag 2. 

VAGNER ANDERSEN 
Egealle 46, 8600 Silkeborg 
(prakt. læge) 

Den 3. maj 1975. 

Bekendt med at retsudvalget forsøger indstilling til lovvedtagelse for tvungen brug af 
sikkerhedssele i personbiler, følgende til Deres overvejelse forinden. 

Pkt. 1. 
Ved tvungen brug af sikkerhedssele, vil 

De,gøre mennesker som ønsker at være lov- 
lydige til lovbrydere, idet de i sagens natur 
må føle en sådan lov som unatur. Det drejer 
sig om alle som har budkørsel til hvert andet 
hus, så som postbude, taxachauffører, mæl- 
kebude, dyrlæger og praktiserende læger, 
redningskorps o.s.v., hvor den hurtige ind 
og udstigning betyder tid, liv og penge. 
Jeg går ud fra, De ikke lovgiver for at 
skaffe lovbrydere, men andet ser jeg ikke i 
dette lovforslag om tvungen brug af sik- 
kerhedssele. 

Pkt. 2. 
Hvem kører egentlig galt og ville evt. 

have gavn af sikkerhedssele: Det sker ved 
hastighedsulykker, glatføreulykker, 홢de- 
fecte" chauffører, vognmangler. De to før- 
ste kategorier er der lagt en god dæmper 
på ved hastighedsgrænser, den fjerde ved 
regelmæssige vogneftersyn og § 13 syn, den 
tredie kategori: 홢defecte" chauffører, ja 
disse overholder jo i forvejen ikke hastig- 
hedsbegrænsningen, og vil i evt. spiritus- 
påvirket tilstand, unge i overmod, eller 
senile personer, disse vil næppe heller huske 
måske endda bevidst undlade, brugen af 
sikkerhedsselen. Jeg sætter derfor et stort 
spørgsmålstegn ved, om sikkerhedsselen 
redder nogen som helst, når den kategori, 
hvorfra ulykkerne stammer, væsentligst vil 
undlade at bruge dem, selv om det bliver 
lovpligtig. 

Pkt. 3. 
Kan man rent moralsk påbyde tvungen 

sikkerhedssele, når man ved at ulykkesofre 
er brændt op i deres sikkerhedsseler, uden 

mulighed for i halv chocktilstand at få 
fumlet låsemekanismen op, der kan også 
findes exempler på leversprængninger, der 
er livsfarlige, forårsaget af sikkerhedsselen. 
Jeg mener nej, den slags påbud er umoralske. 

Pkt. 4. 
Er det pædagogisk korrekt i vore dage, at 

tvinge voksne, fornuftige, mennesker? (for 
de ufornuftiges skare, hvorfra ulykkestalle- 
ne stammer, forbliver af uændret størrelse 
ved sådan lovgivning). Bør man ikke gå 
propagandaens vej og lade den enkelte be- 
dømme, når det for ham er fornuftigt at 
benytte sikkerhedsselen? Spørg pædago- 
gerne ! 

Pkt. 5. 
Dette lovforslag kan ikke praktiseres 

eller effektueres. Politiets landevejspatrul- 
jer skal fordobles, bypatruljer tredobles, 
grænsepatruljer firedobles, for at kunne 
effektuere loven 홢 selvfølgelig vil den økono- 
miske side være helt i orden grundet de 
mange bødepålæg. Jeg forudser hvilken 
upopularitet vej politiet får blandt alle 
bilister. Men det er måske det De ønsker? 
Disse betjente vil uvægerligt blive frustre- 
rede over dette negative, bilistfjendtlige, 
færdselsforstyrrende, detektivarbejde. In- 
gen vej betjent vil føle nogen idealisme, sløv- 
heden vil også nok brede sig her. Giv vore 
betjente et fornuftigt og menneskeligt ar- 
bejde, så de fleste af os kan hilse dem med 
respekt og venlighed. 

Pkt. 6. 
Et  alternativt forslag: form kørebeviset 

sådan, at der er plads til politiets stempel 
for hver en forseelse, graduer disse med 
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points, overskrides et vist antal points, 
straffes med forskellige bødepålæg eller ny 
køreprøve skal til, evt. ved et bestemt antal 
points, mistes kørekortet i længere el. kor- 
tere tid. Jeg har den formening, fra mit dag- 
lige arbejde som praktiserende læge, at 
selv 홢defecte" chauffører, har et stort 

æresbegreb vedrørende deres kørebevis, og 
virkelig tænker sig om, hvis denne 홢nære" 
ting skulle tages fra dem, om strafpoints 
nærmer sig en grænse. Dette forslag mener 
jeg er praktisabelt, pædagogisk rigtigt, læge- 
ligt mere forsvarligt 홢 nu er det op til 
Dem at overveje det. 

Med venlig hilsen 

Vagner Andersen 

Retsudvalget, Folketinget. 
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Bilag 3. 

N. H. ARNFRED 
lærer 

Himmergården, Ollerup 

Den 16. april 1975. 

Angående forslaget om at påbyde brug af sikkerhedsseler i biler. 

Formålet med denne henvendelse er at 
gøre opmærksom på et aspekt ved påbudt 
brug af sikkerhedsseler, som måske ikke er 
taget i betragtning i lovforslaget, men som 
forekommer mig vigtigt, nemlig: standardi- 
sering af åbne-mekanismen. (Grunden til at 
jeg frygter, det ikke er kommet med, er, 
at de to debattører i forbrugerudsendelsen 
홢tæt på" i fjernsynet i torsdags (d. 10. ds) 
om tvungen brug af sikkerhedsseler slet ikke 
berørte det). 

Selv bruger jeg sikkerhedsseler og beder 
altid mine forsædepassagerer benytte dem, 
idet jeg viser dem, hvordan selen åbnes. 
Men jeg har været ude for, at man vægrede 
sig ved at bruge sele med motiveringen: 홢så 
længe lukke-tøjet ikke er ens i alle slags 
seler, vil jeg ikke have sådan en på, for 
man skal også kunne komme hurtigt ud af 
den". Og jeg måtte erkende, at synspunk- 
tet ikke kan afvises. 

I en akut fare-situation handler man gan- 
ske overvejende 홢pr. rygmarv" 홢 og det er 
også ofte det eneste, der er tid til. 홢 Derfor 
gælder det om at formindske risikoen for 
forsinkelse ved åbning af sikkerhedsselen 
홢 hvad enten det skal gøres af den fast- 
spændte passager selv eller af hjælpere 홢 til 
et absolut minimum, og så vidt jeg kan se, 
kan det kun  opnås ved en standardisering 
af lukketøjet på alle sikkerhedsseler. 

Det. står mig helt klart, at alene et for- 
slag om sådan en standardisering vil mobi- 
lisere en hel mængde kapitalinteresser, 
hvorved chancerne for at få den bedste 
løsning gennemført, formindskes. Imidlertid 
skal jeg tillade mig at skitsere en utraditionel 
løsning, som jeg skønner må være økono- 
misk gennemførlig: F o r u d  for undersøgel- 
sen af, hvilken type der bør autoriseres, 

eksproprieres alle patenter angående lukke- 
tøjer på sikkerhedsseler. (Erstatningerne 
må evt. delvis kunne dækkes af licenser til 
fremstilling af den autoriserede type). Det 
ville være et velgørende eksempel på, at 
forbrugernes velfærd k a n  prioriteres højere 
end producenternes interesser, hvis noget 
sådant gennemførtes. 

Da man sikkert må forudse mange ind- 
vendinger mod tanken, vil jeg foregribe to, 
som jeg selv har tænkt på. Den første er, at 
en autorisation vil hindre en udvikling af 
evt. bedre typer. Så vidt jeg kan se, behø- 
ver det ikke at blive tilfældet, hvis man 
træffer de rigtige forholdsregler. Disse kunne 
f.eks. bestå i en passende præmiering af nye 
forslag 홢 og så naturligvis autorisation af 
en enkelt ny type, hvis der fremkommer 
én med så åbenbare fordele, at de kan be- 
grunde dette skridt. Hvis fremgangsmåden 
ved åbningen af det 홢nye" lukketøj er den 
samme som ved det 홢gamle", er der na- 
turligvis ingen problemer forbundet med en 
ny autorisation; og hvis blot den nye type 
er tilstrækkelig forskellig fra den gamle 
홢 både at se og føle på 홢 kan man vel 
regne med, at brug af to typer i en over- 
gangsperiode vil kunne indlæres 홢 også pr. 
rygmarv 홢 af de aller fleste mennesker. 
Under alle omstændigheder vil et maximum 
på to typer være langt at foretrække for 
tingenes nuværende tilstand. 

Den anden indvending, jeg kunne tænke 
mig, går ud på, at hvis man vil være helt 
konsekvent med hensyn til kravene om 
størst mulig chance for at kunne komme 
hurtigt ud af en bil i en nødsituation, burde 
kravene om standardisering af åbne-me- 
kanismer til én type (højst to typer) også 
udstrækkes til bilernes dørgreb. Det er nok 
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lige så rigtigt, men antagelig en del vanske- 
ligere at gennemføre. Imidlertid kan udvi- 
delsen af det område, hvor indgreb er ønske- 
lige, aldrig blive noget argument for ikke 
at gennemføre indgreb dér, hvor de er over- 
kommelige. 

Dersom det med det 홢absolutte minimum" 

af risiko for forsinkelse ved åbning af sik- 
kerhedsselen skal tages helt bogstaveligt, er 
det klart, at standardiseringen må være glo- 
bal og også omfatte selerne i passagerfly. 
At noget sådant for tiden er utopisk, bør 
ikke hindre, at man her i landet 홢 eller evt. 
på nordisk plan홢realiserer det første skridt. 

N. H. Arnfred. 

Til folketingets retsudvalg. 
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Bilag 4. 

RETSMEDICINSK INSTITUT 
Statsobducenturet for Jylland 

Århus, den 26. marts 1975. 

De vil inden længe sidde med adskillige 
tusinde menneskers skæbne i Deres hånd 
og være med til at afgøre, om de skal indgå 
i statistikken som dræbte, som hårdt kvæ- 
stede, lettere kvæstede 홢 eller som uskadte. 

I det samlede forslag til færdselslov, som 
justitsministeren fremsatte d. 3. marts, og 
som med bilag omfatter 189 sider, er mange 
afsnit vigtige, men et par er i bogstavelig- 
ste forstand livsvigtige og har hastekarak- 
ter. Det drejer sig om §§ 79 og 80 om obliga- 
torisk brug af sikkerhedssele og styrthjelm. 
Her gælder det direkte, at De skal sige ja 
eller nej til liv eller død. 

Alene hvor det er tale om knallertkørere, 
skal De være med til at afgøre, om et halvt 
hundrede mennesker skal være i live 홢 eller 
døde 홢 i det følgende år, og hvert år frem- 
over. Ser vi på både knallertførere, motor- 
cyklister og bilister (på forsæderne) er det 
tilsvarende tal ca 290 overflødigt dræbte -pr. år 
og mindst det ti-dobbelte antal overflødigt 
kvæstede så hårdt, at mange af dem vil 
bære mén deraf for resten af livet. 

Disse tragedier kan undgås ved hastig 
gennemførelse af §§ 79 og 80 i det fremsatte 
lovforslag. 

Er dette ikke grund nok til, at disse de- 
tailler bør tages ud og behandles som haste- 
sag forud for de øvrige foreslåede ændringer, 
kan man derudover også nævne de samfunds- 
økonomiske besparelser, som kan imødeses, 
hvis vi undgår de nævnte absolut unødven- 
dige trafiktragedier. 

Lad os se lidt nærmere på tallene: I 1973 
havde vi ca. 430.000 knallertkørere, hvoraf 
4.292 blev dræbt eller kom til skade. I 1987 
vil vi, ifølge perspektivplan 2, have ca. 
600.000, hvoraf ca. 5.365 vil blive dræbt 
eller komme til skade om året. Forestil 
Dem disse 홢 for en stor del piger og drenge 
i 15-års alderen 홢 på een lang række. De 
første 190 ligger dræbte i kister, de næste 
2.900 i hospitalssenge, mere eller mindre 
alvorligt kvæstede, de sidste 2.275 er 홢 så- 
kaldt 홢 lettere kvæstede. 

Vi har ved vore egne undersøgelser fundet, 

at 51 pct. af en række nøje undersøgte tra- 
fikdræbte knallertførere sandsynligvis kunne 
have reddet livet ved anvendelse af en god 
styrthjelm. 

Antallet af motorcykler er i stigning, og 
selvom motorcyklisterne er langt flinkere 
til at anvende styrthjelm end knallertkørerne, 
må vi imødese et stigende antal alvorligt 
kvæstede. Vore undersøgelser konkluderer, 
at en god styrthjelm formentlig ville have 
været livsreddende hos 40 pet. af de trafik- 
dræbte motorcyklister, som ikke anvendte 
styrthjelm. 

437 personbilister blev dræbt ved trafik- 
ulykker i 1971. I 1974 var der glædeligvis 
færre, hovedsagelig, omend næppe alene 
som følge af hastighedsbegrænsningerne. 
Med lovpåbudt selebrug kan antallet af 
dræbte antagelig reduceres med ca. 75 pet. 
og antallet af ikke-dødelige læsioner med 
mindst 50 pet. 

De samfundsøkonomiske omkostninger 
ved trafikulykkerne, som dækker såvel de 
direkte målelige udgifter til sygebehandling, 
rehabilitering, pensioner, retsvæsenets ud- 
gifter til gennemførelse af sagerne, værdien 
af produktionstab med hensyntagen til de 
ulykkesramtes forskellige alder og uddan- 
nelse etc., udregnet på grundlag af Kamper- 
Jørgensens undersøgelser, korrigeret til 1975- 
tal er følgende: 

1 dræbt koster ca. 444.500 kr. 
1 alvorligt tilskadekommen: ca. 16.500 kr. 
I lettere tilskadekommen: ca. 4.100 kr. 
Knallertulykkernes samfundsmæssige om- 

kostninger beløb sig for 1973 til ca. 133 mill. 
kr. Denne sum kan forudses at ville stige, 
indtil den i 1987 (med samme prisniveau) 
vil nå ca. 166 mill. 

Tilsvarende beregninger vedr. motorcykli- 
ster foreligger ikke, men lad os forsigtigvis 
sætte udgifterne til det halve af knallert- 
udgifterne og anslå, at anvendelse af styrt- 
hjelm vil kunne reducere samfundsudgifter- 
ne med samme procent som antallet af døds- 
fald og kvæstelser. 

Besparelserne ved påbudt selebrug på for- 
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sæderne i person- og varevogne er fornylig 
opgjort til mellem 120-168 mill. kr. pr. år, 
afhængigt af, om selebenyttelsen vil stige 
med 50 pet., resp. med 70 pet. udover den 
nuværende ret beskedne benyttelsesgrad. 

Lægger vi de forskellige tal sammen bliver 
resultatet, at besparelserne ved gennemførel- 
sen af de to paragraffer i lovforslaget kan blive 
af størrelsesordenen 250 mill. kr. pr. år. Det 
skal yderligere bemærkes, at hvor danskerne 
taler om samfundstab på 400.000 kr. pr. 
trafikdrab (1974-priser) regner svenskerne 
med y2-l mill. kr. 

Problemstillingen, om man skal gøre an- 
vendelsen af de nævnte passive beskyttelses- 
midler obligatorisk, er principielt den samme 
hvad enten det gælder sele eller hjelm. Der 
er betænkeligheder ved at påbyde forholds- 
regler, som vanskeligt kan effektivt kon- 
trolleres, men de besparelser af menneske- 
lige lidelser og tragedier, samt af samfunds- 
økonomisk art, som med sikkerhed kan 
opnås ved sådanne påbud er så store, at 
betænkelighederne bør vige. 

Derfor bør §§ 79 og 80 i færdselslovforsla- 
get tages ud og gennemføres som hastesager. 
Hver måneds tøven koster unødige trage- 
dier, som selvsagt er det væsentligste, og 

meget store samfundsøkonomiske tab kan 
undgås. 

Når jeg skriver dette indtrængende brev, 
er det fordi jeg som læge og retsmediciner 
næsten daglig konfronteres med trafik- 
ulykkernes allermest tragiske følger og gang 
på gang siger til mig selv, at dette dødsfald 
kunne let have været undgået! Mange års 
arbejde med disse problemer, i samarbejde 
med kolleger i ind- og udland, bl.a. som 
bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for 
Trafikmedicin og i landsforeningen Tryg 
Trafik, har bibragt mig den overbevisning, 
at passive beskyttelsesmidler som styrt- 
hjelme og sikkerhedsseler har meget stor 
skadesforebyggende virkning og derfor bør 
påbydes anvendt snarest muligt, idet op- 
lysning og propaganda alene intetsteds har 
vist sig tilstrækkeligt effektive. 

Jeg beder Dem indtrængende overveje 
og tage stilling til dette spørgsmål og ved- 
lægger kopi af den netop i Morgenavisen 
Jyllands-Posten (24/3) offentliggjorte Ob- 
serva-undersøgelse, som viser, at 56 pet. 
af de adspurgte går ind for lovforslaget 
om tvungen selebrug og at ikke mindre 
end 91 pet. går ind for tvungen anvendelse 
af styrthjelm. 

Med venlig hilsen 

Jørgen B. Dalgaard 
professor, dr. med., statsobducent 

For yderligere information kan jeg bl.a. 
henvise til følgende: 
1. Bilbelter, 홢 Nordisk Trafiksikkerheds 

Råd, Rapport nr. 2, Stockholm 1973, 
111 s. 

2. Knallert-sikkerhed, 홢 Rapport fra 1. 
Scanticon-seminar, maj 1974, 128 s. 홢 
(heri bl.a. autoreferat af to afhandlinger 
om emnet bedømt med guldmedaille af 
Aarhus Universitet). 홢 Pris kr. 12.-, 
Medicinerladen, Brendstrupvej 86, 8200 
Århus N. 홢 Giro 5 06 58 28. 

3. Dalgaard, Jørgen B., Harald R. Lie, 
Erik L. Nordentoft, Torben E. Næss- 
Schmidt, Stig Bolund & Michael Pers: 
Sikkerhedsselen 홢 trafikmedicinske 
synspunkter. Med resume af 6 bilag. 홢 
Ugeskrift for Læger 135: 1767-1776, 1973. 

4. Reich, H. & Jørgen B. Dalgaard: Hätte 

ein Sturzhelm den Tod verhindern kÖll- 
nen? 홢 Z. Rechtsmedizin 75: 235-239, 
1975. 

5. Juhl, Magne: Dødelige motorcykel- og 
scooterulykker. 홢 Med særligt henblik 
på den livsreddende effekt af styrt- 
hjelme. 홢 Afløsningsopgave, Retsmedi- 
cinsk Institut, Århus. 

6. Søholm, Inge: Knallertulykkers sam- 
fundsøkonomiske aspekter. 홢 Kronik, 
Aarhuus Stiftstidende, 18. maj 1974. 

7. Søholm, Inge: Den samfundsøkonomiske 
gevinst ved tvungen brug af sikkerheds- 
sele. 홢 Kronik Morgenavisen Jyllands- 
posten 1. april 1975. 

nr. 3-4 kan fås efter rekvisition hos: 
Retsmedicinsk Institut, 
Finsensgade 15, 
8000 Århus C. 



Et repræsentativt udsnit på 1.329 personer på 20 år og derover besvarede den 10. marts 
1975 følgende spørgsmål: 

Justitsministeren har fremsat nogle forslag til fornyelse af færdselsloven. 
For hvert af de 3 forslag, der er anført i tabelhovedet herunder, beder vi Dem oplyse, om De 

personlig mener, at forslaget bør gennemføres, d.v.s. gøres til lov. 
Opdeling: Hvorvidt udspurgte regelmæssigt er fører af et motorkøretøj/har førerbevis 

samt udspurgtes alder og bopæl. 

Tvungen anvendelse af Tvungen anvendelse af 
sikkerhedsseler for fører og styrthjelm for motorcyk- Tvungen førerprøve 

forpassagerer i biler lister og knallertkørere for alle nye knallertkørere 
COPYRIGHT OBSERV A 

Gengivelse tilladt i dagspressen, radio og g g g 
TV, når OBSERVA og Morgenavisen Jyl- «| «§ M 1  
lands-Posten angives som kilde. Enhver |  |  I  g 1 I 
anden form for gengivelse, også i form af ^  g S g |  
uddrag, enkeltresultater eller tendenser, e r § ^ > « D  s 
forbudt. I  I  3  l i a  | 3 3  

p q p q t > M  ffl 4 HH W W t > M  
Total 56 30 14 100 91 6 3 100 85 8 7 100 
Har førerbevis og er regelmæssigt fører af et 
motorkøretøj 50 38 12 100 91 7 2 100 83 11 6 100 
Har ikke førerbevis og er ikke regelmæssigt 
fører af et motorkøretøj 63 19 18 100 92 5 3 100 87 5 8 100 
20-24 år 67 23 10 100 93 3 4 100 80 13 7 100 
25-29 år 66 29 5 100 90 9 1 100 86 8 6 100 
30-49 år 55 33 12 100 91 6 3 100 81 10 9 100 
50-69 år 50 31 19 100 92 6 2 100 87 7 6 100 
70 år og derover 57 23 20 100 91 5 4 100 91 4 5 100 
Hovedstadsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 24 14 100 94 5 1 100 88 6 6 100 
Bykommuner 58 29 13 100 89 7 4 100 84 9 7 100 
Øvrige kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 37 16 100 92 5 3 100 82 10 8 100 
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Bilag 5. 

JØRGEN B. DALGAARD 
prof. dr. med. 

Århus, den 10. maj 1975. 

Misforståelser om sikkerhedsseler. 

I det forslag til ny færdselslov, som ju- 
stitsminister Orla Møller for nylig har frem- 
lagt i folketinget, og som nu er til debat, 
har forslaget om tvungen brug af sikkerheds- 
sele i særlig grad sat sindene i bevægelse og 
præget debatten. Jeg har selv deltaget deri 
ved at sende et indtrængende brev til folke- 
tingets medlemmer, hvori jeg går ind for, 
at dette forslag samt det tilsvarende om 
tvungen brug af styrthjelm for motorcykli- 
ster og knallertførere tages ud af den 
øvrige sammenhæng og gennemføres som 
hastesag på grund af den særlige betydning, 
disse to detaljer har for trafiksikkerheden. 

Justitsministeren er af samme mening og 
har nu foreslået disse to detaljer, samt knal- 
lertundervisning og indførelse af betinget 
dom i spiritussager, behandlet først, som 
særsager. 

De indvendinger, som er fremført mod 
forslaget om tvungen selebrug, kan groft 
inddeles i 1) de, som beror på misforståelse 
og ukendskab til lovforslagets indhold, 2) 
følelsesladede indlæg og påstande uden sag- 
lig begrundelse, samt 3) regulære indvendin- 
ger med saglig begrundelse. 

Hvad angår første type burde det være 
nok at anføre teksten af den foreslåede 
paragraf 79: 홢Såfremt en siddeplads på en 
bils forsæde er forsynet med sikkerhedssele, 
skal denne under kørslen anvendes . . . " ,  
d.v.s. påstanden om, at forslaget vil medføre 
udgift til nyanskaffelser af sele, kan tilbage- 
vises. 

Indvendingerne i kategori 2) kan forbi- 
gås og kun indlæg af den tredje type for- 
tjener kommentarer. 

Her tegner Jyllands-Postens medarbejder, 
afdelingsforstander, cand. jur. Knud Aage 
Frøbert, sig for to indlæg, under 홢En Me- 
ning", henholdsvis 25. april og 1. maj, 
hvoraf det første bygger på en misforståelse, 
og det andet på en forbigåelse eller forglem- 
melse af forhold, som må være velkendte 
for en jurist. 

Når Frøbert (25/4) skriver, at statistik- 
ken ikke støtter forslag om sikkerhedssele, 
overser han en helt afgørende forudsætning 
for den danske statistik om færdselsuheld 
(Statistiske Meddelelser. 1975, 11: Færdsels- 
uheld 1973), nemlig at denne statistik kun 
omfatter politiregistrerede ulykker med per- 
sonskade. 

Så godt som en sikkerhedsbil 
Sikkerhedsselen yder som bekendt sær- 

deles god beskyttelse, herom er Frøbert og 
jeg heldigvis ikke uenige. Efter Volvos 
erfaringer beskytter den lige så godt som 
en særlig bygget sikkerhedsbil. Når selen vir- 
ker så vel, betyder det, at et meget stort 
antal uheld af let og middelsvær karakter, 
samt endog nogle voldsommere uheld, hvor 
de implicerede bærer seler, overhovedet ikke 
medfører personskade, selerne yder nemlig 
fuld beskyttelse, og de pågældende slipper 
uskadt. 

Disse sager indgår således overhovedet 
ikke i den officielle statistik. Denne omfat- 
ter således, hvad angår selebrugere, gennem- 
snitlig væsentlig voldsommere uheld end for 
ikke-selebrugere, som jo risikerer at på- 
drage sig læsioner selv ved småuheld, f.eks. 
i bytrafik ved moderat fart, hvor netop 
selen yder bedst beskyttelse. Men når sta- 
tistikken på forhånd frasorterer størstedelen 
af lette og en del middelsvære og svære 
uheld for selebrugere, men inkluderer disse, 
når det gælder ikke-selebrugere, bliver grup- 
perne ikke direkte sammenlignelige. Til 
trods for dette viser tallene, at i de uheld, 
hvor selebrugere kommer til skade, klarer 
de sig gennemgående langt bedre end ikke- 
selebrugere, selv om disses skader altså gen- 
nemsnitlig er opstået ved væsentlig mindre 
voldsomme uheld. 

Selebrugerne klarer sig altså bedst selv 
i den 홢skæve statistik", blot bliver forskel- 
len mellem grupperne ikke nær så stor, som 
hvis de havde været umiddelbart sammen- 

66 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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lignelige. Dette vil sige, at selens effekt er 
langt større, end hvad der umiddelbart 
fremgår af den officielle statistik. Dette er 
med rette nævnt af Aage Domino i 홢En 
Mening" 25/4 og kan for øvrigt også fuldt- 
ud bekræftes af medicinalstatistikeren Karen 
Dreyer, med hvem jeg har gennemdrøftet 
spørgsmålet. 

Gode erfaringer fra Australien 
Vil man bruge statistik i denne forbindel- 

se, bør man sammenligne uheldenes antal 
og sværhedsgrad før og efter indførelse af 
selepåbud. Dette er først og bedst under- 
søgt i staten Victoria, Australien, som ind- 
førte et påbud om seleanvendelse fra decem- 
ber 1970 i køretøjer, hvor seler var instal- 
lerede, d.v.s. kun i nye biler, samt biler 
med frivilligt installerede seler. En tidligere 
ubrudt stigning i antallet af dræbte auto- 
mobilførere blev efter påbudet afløst af et 
markant fald. Samtidigt fortsatte stignin- 
gen i nabostaterne, som ikke samtidigt ind- 
førte selepåbud 홢 men senere gjorde det. 
I Victoria indtrådte en reduktion på 14,9 
pet. af dødsfald og 11,5 pet. af tilskade- 
komne (bilister og ikke-bilister sammen). 
Bilistgruppen alene (selebrugere og ikke- 
selebrugere) viste i løbet af de første seks 
mdr. efter lovens ikrafttræden en reduktion 
på 18,2 pet. i ulykkeshyppighed. Følgende 
undersøgelsesperiode rapporterede et fald 
i bilistdødsfald på 17,7 pet. og i bilistskader 
på 14,8 pet., til trods for at seleanvendelses- 
graden kun nåede op på 75 pct. i Melbourne 
og 64,1 pet. i landdistrikterne, da anvendel- 
sespåbudet som nævnt var begrænset til 
visse kategorier. 

Tilsvarende erfaringer gjordes kort efter i 
New Zealand og snart efter i hele Australien, 
og vi afventer nu resultaterne fra Benelux- 
landene, Frankrig og Sverige, som ligeledes 
har indført selepåbud 홢 alle efter nøje gen- 
nemdrøftelse og overvejelse af forventede 
fordele og ulemper. 

Al foreliggende statistik viser uimodsige- 
lig positiv effekt af selepåbud. 

I 홢En Mening" 1. maj gør Frøbert sig 
skyldig i en anden misforståelse, eller forbi- 
gåelse ved at gentage den ofte fremsatte, 
men forkerte påstand, at 홢den tvungne 
brug af sikkerhedssele bliver det første 
eksempel på, at man skal straffes, hvis man 
ikke passer på sig selv". 

Det er som bekendt forbudt at køre på 
cykel i mørke uden lygte. Dette er et påbud 
af hensyn til cyklistens egen sikkerhed, for 
at bilisten skal kunne se cyklisten og und- 
gå påkørsel. Det er ligeledes forbudt for 
knallertførere at køre over 30 km/t, lige- 
ledes af hensyn til deres egen sikkerhed, i 
mindre grad også af hensyn til andres, samt 
til støjgenerne. Skønt disse regler hyppigt 
overtrædes, tænker man jo ikke på at op- 
hæve dem, men tværtimod på i stærkere 
grad at få dem overholdt. 

Også på andre områder, navnlig inden for 
arbejderbeskyttelseslovgivningen, i giftlo- 
ven, brandværnsbestemmelser o.s.v., findes 
talrige lovhjemlede forbud og påbud af 
hensyn til den enkelte arbejders og funktio- 
nærs sikkerhed. På farlige arbejdspladser, 
f.eks. skibsværfter, er det påbudt at bruge 
hjelm, udelukkende af hensyn til den en- 
keltes egen sikkerhed. Overtrædelse kan 
medføre afsked. På arbejdspladser i indu- 
stri, landbrug, gartneri, håndværk o.s.v. 
er der talrige påbud og forbud vedr. beskyt- 
telsesforanstaltninger, såsom hjelm, maske, 
afskærmning, brandværn, forgiftningsbe- 
skyttelse, påbud om speciel arbejdsgang, 
om advarende opslag o.s.v., alt begrundet 
i hensynet til den enkeltes sikkerhed. Ingen 
tænker vel på at ophæve eller slække disse 
bestemmelser, tværtimod er tendensen at 
skærpe bestræbelserne og at udbygge så- 
danne krav og påbud, netop for at den en- 
kelte skal passe på sig selv. 

Soldater, CF-folk, brandmænd og andre 
har påbud om at bruge hjelm i faresitua- 
tioner. For deres egen sikkerheds skyld. 

Det hævdes, at det bør være en privat 
sag at blive ulykkesoffer. Det er nu ikke 
en helt privat sag. Thi bortset fra lidelse, 
sorg og kvide for den ulykkesramte selv 
eller de efterladte, er der især efter trafik- 
ulykker tale om væsentlige samfundsinter- 
esser, ikke blot produktionstab og person- 
ligt indtægtstab, men sygehusudgifter, pen- 
sioner, invaliditetserstatninger o.s.v., som 
er tunge byrder på de offentlige budgetter. 
Den uforsigtige, f.eks. den, som lader selen 
hænge ubrugt, kan meget let komme til at 
ligge samfundet til byrde. Derfor har sam- 
fundet også moralsk ret til at kræve rime- 
lige sikkerhedsforanstaltninger iagttaget, og 
anvendelse af sikkerhedssele er nu engang 
den bedste livsforsikring for bilister. 
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Gener, men fordelene er større 
Hovedpunktet i debatten omkring forsla- 

get om tvungen selebrug må selvsagt være, 
om man mener fordelene derved er større 
end generne. Selvsagt er der gener, fremfor 
alt det ubehagelige i at pålægge folk pligter, 
de ikke alle indser nytten af. Og håndhævel- 
sen af et selepåbud vil selvsagt volde pro- 
blemer, selv om de dog ikke synes uover- 
vindelige. 

Vi er jo ikke uvant med påbud og forbud, 
som ikke kan kontrolleres. Udover cykel- 
lygten og knallertfarten kan nævnes spiritus- 
kørsel, hastighedsforseelser og fra andre om- 
råder f.eks. omgåelse af toldlove, skattelove, 
brugstyverier, kønslig omgang med mindre- 
årige o.s.v. Vi lever med talrige love og på- 
bud, som ikke kan håndhæves effektivt, 
men som vi dog ikke tænker på at ophæve, 
fordi vi trods alt tror og håber, at bestem- 
melser og påbud for størstedelen bliver 
efterfulgt af det overvældende flertal af 
befolkningen. Det vil forhåbentlig også 
gælde et evt. kommende selepåbud, enten 
fordi folk indser nytten deraf, eller fordi 
de nu engang følger love og bestemmelser, 

eller det sker måske af frygt for bøde ved 
overtrædelse. Motivet for seleanvendelse er 
teknisk set mindre væsentligt, selen hjæl- 
per lige godt i alle tilfælde, ja, den hjælper 
også dem, der ikke tror på den. 

(Det er en ensartet erfaring fra flere lande, 
som har forsøgt det (USA, Sverige, tildels 
også Danmark), at oplysning og propaganda 
ikke er nok til at opnå en tilfredsstillende 
selebenyttelsesgrad. Man kommer herved 
næppe over 30 pet. selebrugere, mens et 
påbud med ét slag sætter benyttelsesgraden 
op, i Australien altså til 75 pet., i Sverige 
allerede til 86 pet., afhængigt af, hvor man- 
ge undtagelser og dispensationer man giver). 

Hvis man anser henved et par hundrede 
sparede menneskeliv pr. år og ca. 3400 
sparede for kvæstelser, hvilket i følge tra- 
fikmedicinernes beregninger, på basis af 
1971-ulykkestallene, vil kunne forudses ved 
en selebenyttelse på 90 pet. i ulykkessitua- 
tioner, må man indrømme, at denne mulige 
gevinst er så væsentlig, at den må være visse 
ofre værd. Selv det offer, at folk, som nødigt 
vil, tvinges til at anvende sele. Det 홢 og 
den 홢 er trods alt til at bære. 
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Bilag 6. 

SVEND FUNDER-NIELSEN 
bilinspektør, civilingeniør 

Århus, den 6. maj 1975. 

Seler kan være dræbende« 

Mens jeg plejede en forkølelse i sengen, 
hørte jeg radiotinget, hvor nogle folketings- 
medlemmer drøftede selebrug. 

Jeg var enig med det medlem, der tidligere 
havde været Falck-redder og således ikke 
var uden en vis erfaring med hensyn til 
trafikulykker. 

Man kan anstændigvis ikke tvinge men- 
nesker i selen, når det kan dokumenteres, 
at selebrug i nogle tilfælde kan virke skade- 
lig, ja dræbende. 

Statens bilinspektion i Århus har 홢 for 
snart længe siden 홢 på eget initiativ fore- 
taget særlig undersøgelse af færdselsuheld 
med henblik på at konstatere, om undladelse 
af at bruge sele i visse tilfælde ville være til 
gunst for hændelsesforløbet, altså medføre 
mindre eventuelt ingen personskade, end 
hvis der havde været benyttet sele. 

Undersøgelsen strakte sig over 248 uhelds- 
biler i den rækkefølge, som uheldene skete i. 
Der var ikke tale om en tendentiøs udvæl- 
gelse. 

Af de 248 tilfælde kunne vi konstatere 
seks tilfælde, hvor personer havde reddet 
livet eller undgået svære kvæstelser ved 
ikke at være fastspændt i sele. 

Jeg kan nævne et par typiske tilfælde: 
En personbil kører op bagi og ind under 

ladet på en holdende lastbil. Umiddelbart 
før kollisionen opdagede såvel fører som 
forsædepassager faren. Føreren forsøgte at 
svinge uden om lastbilen, passageren duk- 
kede sig og skred ned i bunden af vognen 
lige før lastbilens lad knuste vindspejl, for- 
stolpe og tagets forkant, og ladet skød 
henover det sted, hvor passageren kort for- 
inden havde haft sit hoved og sin overkrop. 

Et  andet ret typisk tilfælde er en bil, der 
med ret stor fart kører i grøften men stand- 
ses brat af en overkørselsrampe d.v.s. en 
opfyldning af grøften. Herved kastedes 
føreren ud af vognen og landede blødt, 
mens vognen slog en saltomortale og landene 
så voldsomt på taget, at dette blev stødt 
helt ned i forsæderne. 

At personerne slap godt fra det, er de 
selv i stand til at dokumentere. Om en fast- 
spænding med sele ville have været lige så 
heldig kan man skønne over ved at se på 
fotografierne af køretøjs-skaderne. 

Materialet blev sendt til justitsministe- 
riets færdselssikkerhedsafdeling i håb om, 
at man derfra ville tilrettelægge en lands- 
omfattende undersøgelse, således at man 
kunne få et bedre statistisk materiale til 
bedømmelse af spørgsmålet om seletvang. 

Ærlig propaganda 
Grundlaget for lovforslagets tvangspara- 

graf er Nordisk Trafiksikkerheds Råds rap- 
port nr. to 홢Bilbelter" fra 1973. 

Denne rapport indeholder 홢 så vidt jeg 
kan se 홢 intet om de tilfælde, hvor bilisten 
redder sig ved ikke at være fastspændt i 
sele. 

På rapportens side 37 nævnes nogle skader 
forårsaget af seler. For hofte- og diagonal- 
seler har man her oplevet nogle ret uhygge- 
lige tilfælde, endog hvor brugeren har fået 
hovedet revet af, men disse seletyper god- 
kendes i almindelighed ikke i Norden, hvor 
kun tre-punkts-selen er aktuel. Denne sele- 
type kan 홢 dog kun i ringe omfang 홢 med- 
føre skade på bæreren, især når selen ikke 
er spændt tilstrækkelig stramt. 

Rapportens forfattere mener ikke, at 
man kan nå længere frem ad frivillighedens 
vej med hensyn til selebrug. Nu må der 
tvang og straf til. 

Jeg mener imidlertid, at det en tid endnu 
må være muligt med en påvirkning gennem 
propaganda og information. Men den skal 
være ærlig, og den skal frem for alt ikke 
forsøge at skjule de minusser, der er ved 
selebrugen. 

Hvis der hersker den opfattelse blandt 
nogle bilister, at selebrug i 20 pet. af uhelds- 
tilfældene er mere skadelig end gavnlig, og 
at den i 30 pet. af tilfældene er værdiløs, 
mens den kun i 50 pet. af tilfældene har en 
gavnlig virkning, kan man ikke forvente en 



1049 Bilag til bet. o. f. t. færdselslov. 1050 

helt overvældende interesse for at bruge 
selerne. 

Et vigtigt tal at få fastslået er efter min 
mening det, der angiver i hvor mange 
pet. af de voldsommere færdselsuheld und- 
ladelse af at bruge sele kunne have været 
reddende. 

Jo mindre dette tal er, desto flere bilister 
vil man få i selen. 

Tidspunktet for statistik kan forpasses 
Hvis tvangsparagraffen vedtages nu, umu- 

liggøres en statistisk undersøgelse af, i hvor 
mange tilfælde undladelse af selebrug kan 
virke reddende. 

Jeg nærer såmænd ingen tvivl om, at det 
samlede resultat af selens gunstige virkning 
vil bestå i sparede liv og kvæstelser, og i glæ- 
den over det lægger man vel ikke mærke 
til, at enkelte har måttet betale for det 
gode resultat med deres liv eller førlighed. 

H vor der handles, der spildes. 
Seledebatten får ofte en forkert drejning, 

idet tilhængerne af tvangen indirekte be- 
skylder modstanderne for også at være mod- 
standere af selebrug og derfor anstrenger 
de sig for at bevise selens ulykkesmindskende 
værdi, men det er jo ikke herom uenigheden 
består. 

Jeg er ligesom en masse andre bilister til- 
hænger af selebrug, men jeg er modstander 
af, at politiets og retsmaskineriets arbejds- 
område nu søges forøget med nogle tusinde 
rapporter og sager om året. 

Vi drukner efterhånden i paragraffer og 
sager og administration. 

Ansvar og erstatning 
Hvis tvangsparagraffen bliver en realitet, 

pådrager lovgiverne sig da ikke tilmed et 
vist ansvar? Hvis selen bevisligt har hindret 
brugeren i at redde sig, hvad så? 

Selv om det kun er få tilfælde, der kan 
blive tale om, berettiger det så til, at spørgs- 
målet ignoreres? 

I rapport nr. to 홢Bilbelter" behandles 
spørgsmålet om erstatningsreduktion ved 
eventuel tilskadekomst uden selebrug men 
også her ser man fuldstændig enøjet på 
problemet, idet man går ud fra, at undladel- 
se af at bruge sele altid medfører forøget 
personskade, hvilket i mange tilfælde er 
forkert og i hvert fald svært at bevise. 

Mange kollisioner har en sådan karakter 

i stødretninger og voldsomhed, at bilisten 
uanset sele eller ej ville være dræbt eller al- 
vorligt skadet. 

Netop denne omstændighed indfører en 
usikkerhedsfaktor i de beregninger, man ud- 
fører med hensyn til, hvor mange menne- 
skeliv der kunne være reddet, hvis selerne 
havde været brugt. I et stort antal grænse- 
tilfælde spiller skønnet ind, og da kan der 
være fare for, at den fanatiske tilhænger af 
tvungen selebrug skønner værdien af selen 
til at være større end den faktisk er. 

Hvad kan uddrages af australsk statistik 
I Victoria, Australien, hvor seleanven- 

delse blev påbudt fra december 1970, har 
man konstateret, at en tidligere stigning i 
antallet af dræbte bilister efter indførelse 
af påbudet afløstes af et betydeligt fald. 

En total-opgørelse af politirapporterede 
trafikdødsfald og personskader (bilister og 
tMe-bilister) fra 1971 viste et fald på ca. 
15 pet. dødsfald og ca. 12 pet. tilskade- 
komne i forhold til 1970. 

Bilistgruppen alene (såvel selebrugere 
som ilclce-selebrugere) viste de første seks 
måneder efter lovens ikrafttræden et fald 
på ca. 18 pet. i ulykkesshyppighed. 

Disse tal skal naturligvis ikke drages i 
tvivl, men skeptikeren vil nok spørge, om 
det nu også skyldtes selebrugen. Kunne ind- 
flydelsen af en forstærket politi-overvågen 
ikke tænkes? 

En ting er vel klar, nemlig at totalantal- 
let af færdselsuheld ikke påvirkes af sele- 
brug eller ej. 

Bilerne vil støde sammen, påkøre, skride 
ud og vælte uafhængigt af selerne. De ma- 
terielle skader vil være, som de plejer at 
være, men personskadernes procentvise an- 
del vil nok falde. 

Hvorfor falder uhelds-tallet ? 
Her i Danmark har vi kunnet glæde os 

over, at færdselsuheldenes antal siden 1971 
har været stærkt faldende, og at antallet af 
dræbte og svært skadede personer efter op- 
gørelsen for 1974 er det laveste siden 1960. 

Og hvad kan det så skyldes? Oliekrisen, 
hastighedsbegrænsningen, øget politi-ind- 
sats på lur med radaren, eller hvad? 

FDM er ikke sikker på, at det er hastig- 
hedsbegrænsningen som sådan, der er årsag 
til det glædelige fald. 
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Derimod går FDM på sine frihedselskende 
medlemmers vegne ind for tvungen brug af 
sikkerhedsseler med brask og bram, selv 
om en vis skepsis også på dette punkt 
kunne være berettiget. 

Både min kone og jeg bruger sikkerheds- 
seler af den bekvemme rulletype, men jeg 
vil da meget nødig 홢 i tvivlstilfælde 홢 ud- 
sættes for at blive noteret af politiet. 

Det er ligesom en sådan undladelsessynd 
ikke rigtig egner sig for politimæssig ind- 
sats. I lovforslaget undtages visse personer 
bl.a. dem under 15 år og dem under 150 
em højde fra pligten til at bære sele. 

Vedrørende højden dukker spørgsmålet 
op: Skal det være uden eller med fodtøj? 

Man kan forestille sig en politimæssig ind- 
sats således: 

Vær venlig at stige ud af vognen, lille 
frue. Og tag Deres sko af. Hvis De ikke vil 
tage dem af, er det værst for Dem selv. 

Vi skal lige have Dem målt. 
Tja. De er altså 151 cm, men Deres hår 

fylder også en del. Nå, er det en paryk? 
Hvis De lige vil tage parykken af, kan vi 
måske lige klare de 150 cm. 

Ja, den er ok. Så må De undskylde ulej- 
ligheden. 

Eller et andet tilfælde med en gravid, 
kvindelig bilist uden sele, standset af poli- 
tiet: 

Nå, lille dame. Hvor langt er vi henne? 
Må vi lige se dokumentationen. 

Dumme danskere? 
Nå, spøg til side. Nok er vi forfærdelig 

mange danskere, der er både dumme og 

ubetænksomme, men skulle der alligevel 
ikke være mulighed for at få nogle flere til 
at bruge sele uden politiets indblanden. 

Det skal være let at tage selen på og af. 
Selernes justerings- og lukke/åbne mekanik 
bør standardiseres og gøres bekvemme. 

Der må gives nøjere, underretning f.eks. 
til de selemodstandere, der er bange for at 
brænde inde eller drukne, fordi de ikke kan 
komme løs af selen. 

Netop under henvisning til det meget 
store fald i uheldsantal, som vi oplever, fore- 
kommer det forhastet at indføre tvangsfor- 
anstaltninger med hensyn til selebrug. Tiden 
til seletvang forekommer ikke moden, før 
man har ryddet indvendingerne mod selebrug 
væk. 

Hvad med at forsyne lastbilernes bagende 
med en stødfanger, der kunne forhindre per- 
sonbiler i at køre ind under ladet? 

Hvad med at udjævne grøfternes over- 
kørselsramper, så man undgår bil-salto- 
mortalen? 

Og hvordan med at stille større krav til 
styrken af bilernes tagkonstruktion, eller 
til blødheden af for- eller bagenden? 

Eller hvad med at undgå de alt for kraf- 
tige træer eller master placeret tæt op til 
kørebanen? 

Og så til slut et forslag om en lille tvangs- 
foranstaltning, som lovgiverne af en eller 
anden grund viger tilbage for: 

Tvungen reflexbrik på mørke fodgængere 
på mørk vej. 

Det er så vidt jeg kan se ganske ufarligt 
i brugen, men meget farlig at undvære. 
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Bilag 7. 

HANS MUDS 
Odense 

Til Folketingets Retsudvalg. 

Jeg er en af dem, der er live i dag, fordi 
jeg i given situation ikke var spændt fast i 
min bil med sikkerhedssele. Vi er slet ikke 
så få, men nu vil Folketinget til at vedtage 
en lov, der tvinger folk til at spænde sig 
fast med sikkerhedssele. Det er magtmis- 
brug. Misbrug af den magt, som befolknin- 
gen har lagt i Folketinget, for at det kan 
lovgive på de områder, der angår samfundet, 
der angår almenvellet. Men om man vil 
spænde sig fast med sikkerhedssele, angår 
ikke almenvellet, men udelukkende den en- 
kelte selv. Man kunne med større ret for- 
byde al tobaksrygning, for ikke alene er det 
skadeligt for den enkelte selv, men det kan 
samtidig genere andre mennesker. Man kun- 
ne ved lov påbyde, at alle hver dag skulle 
spise grøntsager af hensyn til deres helbred. 
Man kunne forbyde, at folk sad hjemme i de- 
res stue med benene over kors, da det gene- 
rer blodomløbet til benene, og om de her 
nævnte eksempler gælder for dem alle, at 
det er hundrede procent sikkert, at folk, der 
fulgte loven, ikke ville udsætte sig for lem- 
læstelse eller død. Anderledes stiller det sig 
med en eventuel lov om tvungen brug af 
sikkerhedsseler. Dér ville det tværtimod 
være et hundrede procent sikkert, at der 
hvert år vil blive lemlæstet og dræbt folk 
alene fordi de har fulgt loven. Jeg ved godt, 

at statistikken siger, at der er flere, der red- 
des af at bruge sikkerhedssele end der er, der 
lemlæstes ved brug af sikkerhedssele, men 
sygehusene vil kunne nævne talrige eksemp- 
ler på folk, der i dag ville kunne gå raske 
omkring imellem os, hvis de i en given situ- 
ation ikke havde været spændt fast i deres 
bil. Hvad ansvar vil folketinget føle over- 
for de lemlæstede og de efterladte efter 
dræbte, hvor det er den tvungne brug af 
sikkerhedsselen, der har afstedkommet u- 
lykkerne. 

Jeg nævner ikke alt dette alene for at på- 
pege risikoen, for det er risikabelt at leve, 
og Folketinget kan være tvunget til at ved- 
tage love, der kan være ubehagelige for den 
enkelte, men hvor helheden kræver, at den 
enkeltes udfoldelsesmuligheder begrænses. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvad sik- 
kerhedsselerne angår, idet brug eller ikke 
brug af seler ikke har indflydelse på nogen 
anden, men kun på individet selv. Afgørel- 
sen må derfor overlades til den enkelte. Det 
vil derfor være misbrug af den lovgivnings- 
magt, befolkningen har lagt i Folketingets 
hænder, hvis man griber ind i den enkeltes 
selvbestemmelsesret, hvor almenvellet ikke 
kræver det. Denne lov bør derfor ikke ved- 
tages. 

Med venlig hilsen 

Hans Muus 
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Bilag 8. 

DANSKE DAGBLADES UDGIVERFORENING 

Den 14. maj 1975. 

I lovforslag nr. 99 til Færdselsloven frem- 
sat den 3. marts 1975 fremgår det af kapitel 
12, § 79 om sikkerhedsseler, at det bliver en 
pligt at anvende disse, idet justitsministe- 
ren, jfr. § 79, stk. 4, dog kan fastsætte be- 
stemmelser, der fritager fra pligten til at 
anvende dem ved særlige former for kørsel. 

For dagbladene og for de dertil knyttede 
distributioner vil et krav om anvendelse af 
sikkerhedsseler betyde en forsinkelse i di- 
stributionen og dermed forbundne mer-om- 
kostninger. 

Af lovforslagets bemærkninger til § 79, 
stk. 4 fremgår det, at der ved særlige for- 
mer for kørsel tænkes på distributionstra- 
fikken, hvor hastigheden er lav, og hvor fø- 
reren skal stige ind og ud af bilen med kor- 

tere mellemrum, hvilket kan forekomme ved 
lokal postdistribution og avisdistribution. 

For at sikre dagbladenes klare interesser 
i dette spørgsmål, skal Danske Dagblades 
Udgiverforening anmode om, at det ud- 
trykkeligt i loven siges, at pligten til at an- 
vende sikkerhedsseler ikke gælder ved avis- 
distribution. 

Det kan eksempelvis gøres ved til § 79 
at indføje et nyt stk. 4 med følgende ord- 
lyd: 
홢Pligten til at anvende sikkerhedsseler 
gælder endvidere ikke ved avisdistribu- 
tion og lokal postdistribution." 
Det gamle stk. 4 skulle herefter være 

stk. 5. 

Med venlig hilsen 

Danske Dagblades Udgiverforening 

Per Winther. 
/ Fl. Leth-Larsen. 

Folketingets Retsudvalg. 
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Bilag 9. 

DANSK POLITIFORBUND. 
N. J. Fjords Alle 8, 
1957 København V. 

Arbejdsgruppen om forslag til ny færdselslov. 

Til Folketingets Retsudvalg. 
Dansk politiforbund har for gennemgang 

af forslaget til den nye færdselslov nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af politiassi- 
stent Børge Hansen, Københavns politi, 
politiassistent N. J. Nielsen, Gentofte politi, 
politibetjent Ernst Mortensen, rigspoliti- 
chefens færdselspoliti, Randers, og politias- 
sistent Fl. Bay-Jensen, Århus politi, alle 
medlemmer af Dansk politiforbunds hoved- 
bestyrelse. 

Vi har bemærket, at der til brug for pro- 
paganda for den nye lov er tænkt afsat et 
større beløb. Dette finder vi nødvendigt, 
men mindst lige så nødvendigt må det være, 
at der gives politipersonalet, specielt pa- 
truljerende polititjenestemænd, førerprøve- 
sagkyndige, lærere på politiskolen, m. v., 
mulighed for efteruddannelse. Til dette for- 
mål bør der bevilges midler, idet vi anser 
en efteruddannelse for yderst påkrævende. 

Arbejdsgruppen har ladet politiassistent 
Carlo Snorgaard, leder af færdselspolitiet i 
Århus, og politiassistent Palle Juhl, leder 
af kontoret for politisager, ligeledes Århus, 

gennemgå forslaget. Deres kommentarer 
vedlægges 홢 uden direkte kommentarer 
fra arbejdsgruppens side 홢 som henholds- 
vis bilag 1 og bilag 2. 

Vi har derefter gennemgået det forelig- 
gende lovforslag, som vi i det følgende vil 
tillade os at kommentere dele af til brug for 
retsudvalget. Vi gør opmærksom på, at vore 
kommentarer naturligvis udspringer fra et 
politimæssigt synspunkt: 

§ 79. Sikkerhedsseler er som standard- 
udstyr påbudt pr. 1/7 1969 for køretøjer 
registreret første gang efter denne dato. 

Tilskyndelsen til at benytte dem under 
kørsel bør fremmes ved propaganda 홢ikke 
ved påbud. 

Hvis et påbud anses for rimeligt og be- 
befordrende ved som lov at skræmme de fle- 
ste til at bruge sikkerhedsseler, er et tilnærmet 
resultat opnået. Men bestemmelsen kan 
ikke håndhæves, fordi den i bred alminde- 
lighed (bortset fra § 76 eftersyn) ikke kan 
kontrolleres. 

67 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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Bilag 10. 

DANSK TAXI FORBUND 

Den 23. maj 1975. 

Angående lovforslag om tvungen anvendelse af sikkerhedsseler. 

Idet vor organisation takker udvalget for 
den mulighed vi fik den 22. ds. at forelægge 
vore betænkeligheder vedrørende forslaget 
om tvungen brug af sikkerhedsseler for hy- 
revognsførere og passagerer, skal vi ved nær- 
værende søge at uddybe nogle af de spørgs- 
mål der blev stillet vor deputation. 

Vi kan til udvalgets orientering meddele 
at foruden det i vor skrivelse af 18. april 
d.å. nævnte eksempel med de svenske hyre- 
vognsføreres og passagerers undtagelse fra 
pligten, er det blevet oplyst at man også i 
Finland og Norge har gennemført en und- 
tagelsesbestemmelse for hyrevognsførere og 
passagerer, ligesom der i Vesttyskland fore- 
ligger et forslag med samme undtagelsesbe- 
stemmelse som efter det oplyste på forhånd 
er sikret en politisk tilslutning. 

Til spørgsmålet om vort syn på Nordisk 
Trafiksikkerhedsråds konklusion hvor man 
fastslår at risikoen for overfald på hyrevogns- 
førere er forsvindende lille i forhold til risi- 
koen for tilskadekomst i trafikken, skal vi 
udtale at vi ikke deler denne opfattelse. 
Nordisk Trafiksikkerhedsråds konklusion 
hviler vel sagstens på en vurdering hvor det 
er vore erfaringer at overfald på hyrevogns- 
førere forekommer i 홢bølger" hvis længde 
ofte er afhængig af hvor mange overfald der 
gennemføres uden risiko for overfaldsmæn- 
dene. Mulighederne for at gennemføre over- 
fald på hyrevognsførere vil efter vor opfat- 
telse blive forbedret såfremt føreren er fast- 
spændt i en sikkerhedssele, og hvor det kan 
være brøkdele af sekunder der er afgørende 
for om føreren vil have mulighed for at kun- 
ne forsvare sig på en sådan måde at overfal- 
det hindres. 

Til spørgsmålet om hvorvidt førerne vil 
komme til at udføre rollen som 홢barnepige" 
for forsædepassagerer der skal iføre sig sik- 
kerhedsselen, må svaret blive bekræftende. 

Som oftest er vore passagerer folk som ikke 
selv har bil og derfor ikke har det fornødne 
kendskab til betjening af en sikkerhedssele. 
Ligeledes er vore passagerer ofte ældre men- 
nesker, her også specielt i forbindelse med 
patienttransporter til sygehusene, og af hen- 
syn til sådanne ældre og gangbesværede 
mennesker søger hyrevognsførerne at kom- 
me så nær til afhentningsstedet som muligt, 
ofte med det resultat at hans placering i 
trafikken ikke er særlig heldig. Såfremt fø- 
reren, udover at skulle foretage den almin- 
delige service med hensyn til hjælp til så- 
danne passagerer, også skal til at indstille 
og iføre sådanne mennesker sikkerhedssele, 
vil det betyde at vognen i en længere periode 
vil komme til at holde uheldig for andre tra- 
fikanter. Det vil derfor være nærliggende at 
mange førere foretrækker at overlade til 
passagererne selv at finde ud af sikkerheds- 
selen. 

I forbindelse med vor skrivelse af 18. 
april blev der rejst spørgsmål om hvorvidt 
en passager, der fik tilsmudset sit tøj på en 
sikkerhedssele, ville kunne rejse erstatnings- 
krav, 홢 dette spørgsmål kan besvares be- 
kræftende, og såfremt en sikkerhedssele 
skal holdes i en sådan tilstand at man und- 
går erstatningskrav og de ubehageligheder 
der følger, skal man påregne at sikkerheds- 
selerne skal udskiftes 4-5 gange årligt. 

Det er vort absolutte indtryk i vor organi- 
sation at den modvilje der hersker blandt 
hyrevognsførere mod pligten til at skulle 
anvende sikkerhedsselerne, er ganske mas- 
siv og under ingen omstændigheder af forbi- 
gående karakter. På et nyligt afholdt repræ- 
sentantskabsmøde i vort forbund blev 
spørgsmålet om tvungen brug af sikkerheds- 
seler meget indgående debatteret, og der var 
en eenstemmig tilslutning til at vort forbund 
skulle gøre alt hvad der stod i dets magt for 
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at søge gennemført en dispensationsordning 
for hyrevognsførere og passagerer. 

Såfremt man tænkte sig et forslag gen- 
nemført hvorefter samtlige hyrevogne skulle 
være udstyret med rullesele, vil det betyde 
en betragtelig omkostning for hyrevogns- 
vognmændene, idet så at sige samtlige vogn- 
mænd skulle udskifte de værende seler, idet 
ingen af hyrevognsmodellerne har rullesele 
som standardudstyr. 

Til udvalgets forespørgsel vedrørende en 
eventuel statistik over hvor mange passage- 
rer og førere der kommer til skade ved tra- 
fikuheld, har vi rettet henvendelse til for- 
sikringsselskabet Trafik, der udelukkende 
har hyrevogne som forsikringstagere, og fo- 
respurgt om en sådan statistik. 

I skrivelse af 23. maj 1975 har forsikrings- 
selskabet Trafik tilstillet vort forbund føl- 
gende svar: 
홢I anledning af Dansk Taxi Forbunds 

henvendelse til vort selskab med en fore- 
spørgsel om hvorvidt vort selskab har en 
uhelds-statistik, der kan give oplysning om 
hvor mange personskader der påføres pas- 
sagerer i hyrevogne indenfor det storkøben- 
havnske område, og i samme forbindelse 
hvor mange skader der påføres førere af hy- 
revogne, skal vi ved nærværende meddele 
at der ikke i vort selskab findes en sådan 
statistik. 

Vort selskab, der udelukkende tegner hy- 
revogne som forsikringstagere og hvis antal 
p.t. er ca. 3000 vogne, er ikke i besiddelse 
af et sådant materiale der ville kunne skabe 
grundlag for en statistik. I de tilfælde hvor 
der er tale om erstatninger for personskader 
i forbindelse med trafikuheld er det oftest 

skader på cyklister, knallertkørere, fodgæn- 
gere o. lign., hvorimod personskader på pas- 
sagerer og førere forekommer yderst sjæl- 
dent. 

Til Deres spørgsmål om hvor mange per- 
sonskader på passagerer der kunne være 
undgået såfremt passageren var forsynet 
med sikkerhedssele, er for os vanskeligt at 
besvare med henvisning til ovenstående. I 
forbindelse med rapporterede færdselsuheld 
med skadeserstatninger bliver der ikke fra 
vort selskabs side søgt oplysning om hvor- 
vidt passagerer eller fører var iført sikker- 
hedssele. 

Vort selskabs generelle opfattelse er, at en 
eventuel indførelse af pligt til for såvel fører 
som forsædepassager at iføre sig sikker- 
hedssele ikke vil få nogen indvirkning på 
selskabets samlede udbetalte erstatninger, 
hvorfor det ligger uden for vort selskabs in- 
teresseområde at tage stilling for eller imod 
pligt til at anvende sikkerhedssele. 

I forhåbning om at vort svar på de rettede 
spørgsmål er udtømmende, forbliver vi 

Med venlig hilsen 

Forsikringsselskabet TRAFIK 

Carl Jørgensen 
direktør" 

Vi håber herigennem at have givet ud- 
valget et udtømmende svar på de spørgsmål 
vi blev stillet overfor, og vi udtrykker håbet 
om at udvalget vil følge vort forbunds hen- 
stilling om at hyrevognsførere og passagerer 
fritages for pligten til at være iført sikker- 
hedssele under kørslen. 

Med venlig hilsen 

Dansk Taxi Forbund 

Werner Olsen 
direktør 

Folketingets Retsudvalg. 
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Bilag 11. 

DEN DANSKE DOMMERFORENING. 

» Hørsholm, den 26. maj 1975. 

Ved skrivelse af 3. marts 1975 (j. nr. L.A. 
1974-2202-5) har justitsministeriet anmodet 
Dommerforeningen om en udtalelse om det 
samme dag i folketinget fremsatte forslag 
til færdselslov, for så vidt angår forslagets 
kapitel 16-19 om erstatning, straf og fra- 
kendelse af førerret m.v. 

I skrivelse af 11. april 1975 har justits- 
ministeriet meddelt, at forslagets kapitel 18 
om frakendelse af førerret søges gennemført 
i denne folketingssamling, hvorfor Dommer- 
foreningen har besluttet at afgive særskilt 
udtalelse herom. 

Forslagets § 123, stk. 1, sammenholdt 
med § 124, stk. 1, om frakendelse af fører- 
ret for kørsel i spirituspåvirket tilstand gi- 
ver ikke foreningen anledning til bemærk- 
ninger. 

Heller ikke de i § 123, stk. 2, angivne kri- 
terier for frakendelse af førerret, som skal 
erstatte det nuværende begreb 홢groft ufor- 
svarlig kørsel", giver anledning til bemærk- 
ninger. 

Dommerforeningen er endvidere i prin- 
cippet enig i, at en lempelse af den gældende 
strenge frakendelsespraksis kan være rime- 
lig, navnlig for så vidt angår ellers ansvars- 
bevidste personer, der første gang bliver 
indblandet i et færdselsuheld eller begår en 
alvorlig færdselsforseelse på grund af et 
øjebliks uopmærksomhed eller misforståelse 
af en færdselssituation (홢Klapfejl"). 

Efter den debat, der har været om spørgs- 
målet, jfr. også bemærkningerne til lovfor- 
slaget side 68, må det antages, at forslaget 
om betinget frakendelse af førerret først 
og fremmest skulle tage sigte på disse til- 
fælde. I denne forbindelse finder man det 
rigtigt at henlede opmærksomheden på, om 
ikke forslaget går videre end tilsigtet. Der 
tænkes herved navnlig på sager om mang- 
lende respekt for fodgængerovergange, af- 
mærkninger, vejskilte samt grove hastig- 
hedsovertrædelser og alvorlige materiel- 
mangler. Efter forslagets § 124, stk. 2, nr. 1, 
kan der ganske vist i sådanne tilfælde blive 
tale om ubetinget frakendelse, når køretøjet 
er ført 홢på særlig hensynsløs måde", men 
efter de i bemærkningerne side 70 f.n. og 
side 71 f.o. nævnte eksempler må der også 
på dette område forventes en lempelse af 
retspraksis i retning af betinget frakendelse. 

Efter Dommerforeningens opfattelse ville 
ændringen i forhold til den nuværende rets- 
tilstand blive mindre radikal, og lovforsla- 
gets tekst ville være mere i overensstemmelse 
med de i motiverne angivne intentioner, 
såfremt ubetinget frakendelse ikke forud- 
satte en særlig hensynsløs kørsel. 

Det tilføjes med hensyn til forslagets 
§ 125, at man ikke finder, at der er tilstræk- 
kelig grund til at forhøje mindstefrakendel- 
sestiden til 1 år. 

P. f. v. 

Carsten Jepsen 
Justitsministeriet. 
Lovafdelingen. 
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Bilag 12. 

FALCK-ZONEN 

Den 11. juni 1975. 

Vedrørende obligatorisk brug af sikkerhedsseler. 

For god ordens skyld skal herved bekræf- 
tes telefonsamtale d.d. gående ud på, at 
Falck reddernes demokratiske beslutnings- 
organ, virksomhedsnævnet, på sit møde den 
26. d.m. vil tage stilling til, om De Danske 
Redningskorps skal anmode om fritagelse 
for obligatorisk brug af sikkerhedsseler for 
så vidt angår persontransport, ambulance- 
og sygekørsel. 

I den forbindelse skal det ligeledes be- 
kræftes, at der med fritagelse for forsæde- 
passagerer i hyrevogne er skabt en situation, 
der betyder, at patienter til og fra ambu- 
lant sygehusbehandling m.v. måske vil 
blive omfattet af obligatorisk brug af sik- 
kerhedsseler, såfremt de køres i Falcks per- 
son- og sygetransportvogne, medens tilsva- 
rende patienter i hyrevogne vil være und- 
taget obligatorisk brug af sikkerhedsseler. 

Hvorvidt patienter for amternes og kom- 
munernes regning skal køres siddende med 
Falck eller hyrevogn afgøres af amternes 
kørselskontorer ud fra økonomiske og lokale 
aftaler, og Falck villle sætte pris på, om 
f.eks. Sundhedsstyrelsen blev anmodet om 
en kvalificeret vurdering af, hvorvidt disse 
transporter generelt bør være omfattet af 
seletvang eller ej. Pt. opfordrer vi på bag- 
grund af lægelige henstillinger til, at patien- 
terne anbringes i sikkerhedsseler på forsæ- 
det. 

Falck udfører 820.000 sådanne transpor- 
ter om året. Antallet af hyrevognstranspor- 
ter med patienter kendes ikke eksakt, men 
overstiger formentlig 1 mill. kørsler om 
året. Overfor vort personale ville en ens- 
artet behandling af sikkerhedsselespørgs- 
målet være at foretrække. 

Med venlig hilsen 

De Danske Redningskorps 
Sekretariatet 

Preben Kjær 
Folketingets retsudvalg 
v/ Hr. advokat Per Gudme, MF 
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Bilag 13. 

M. NIELSEN & SØN 
Autoudstyr 

Odense, den 2. juni 1975. 

Nej til tvungen brug af S-sele. 

I løbet af Juni skal folketinget tage stil- 
ling til et forslag om tvungen brug af S-sele 
for bilister. Skal man tro dagspressen, regnes 
der med flertal for gennemførelse af loven 
홢 dette må ikke ske. Aldrig har der vist 
været forslag fremme om så vidtgående 
indgreb i menneskers personlige frihed, fri- 
hed til selv at vælge om evt. risiko og kon- 
sekvenser for ens egen person. 

Under devisen: 홢Kvinden har ret til selv 
at bestemme over sin egen krop" vedtog 
man for ca. 2 år siden loven om fri abort, 
og nu vil man samtidig sige: 홢Men bilisterne 
skal ikke have ret til at bestemme over De- 
res egen person". 

Abortloven resulterede i 1974 i ca. 25.000 
fosterdrab, og ved at trække S-sele-tvangs- 
loven ned over hovedet på Danmarks mere 
end 1 million bilister, regner man med at 
200-300 bilister vil kunne reddes fra dødelig 
udgang på bilulykker. Det er da også man- 
ge 홢 men hvor er proportionerne? 

Sikkerhedsseler i biler er da en glimrende 
ting, men lad de mennesker der er glade 
for selen og tror på den benytte den, og 
lad Dem der af den ene eller anden grund 
ikke bryder sig om at sidde fastspændt da 
blive fri. 

I den senere tid har der i pressen af exper- 
ter været fremført en mængde argumenter 
for S-selebrug, men sagen er jo den, at der 
ikke findes eet argument for tvungen brug 
af S-seler såfremt vi stadig skal kunne kalde 

os frie borgere i et frit land. I ingen anden 
lovgivning er der tvang til at tage risiko- 
hæmmende foranstaltninger for ens eget 
liv, og her er der jo overhovedet ikke tale 
om risiko for 3. person. 

Som sidste argument for tvungen S-sele- 
brug anføres gerne at samfundet ikke kan 
være tjent med at trafikofre beslaglægger 
så mange hospitalssenge, og de omkostnin- 
ger der er forbundet hermed, men hvad så 
med omkostningerne for 25.000 svanger- 
skabsafbrydelser, et ukendt antal alkoholi- 
kere, narkomaner og andre selvforskyldte 
lidelser? Her er behandlingen gratis, og når 
man betænker hvad bilister betaler til sam- 
fundets opretholdelse i form af importmoms 
홢 alm. moms 홢 registreringsafgift 홢 årlig 
vægtafgift 홢 benzinskat 홢 og nu sidst 
netop vedtaget en 50 pet. forhøjelse af an- 
svarspræmien, netop til betaling af behand- 
ling a,f trafikofre (som det hed ved lovens 
vedtagelse) kan man vist ikke sige at det 
er bilisterne, med eller uden sele, der bela- 
ster social- og sundhedsbudgetterne. 

Endelig må man vel forvente, at såfremt 
loven vedtages, bliver der fastsat een eller 
anden straf for ikke at overholde den, og 
en mængde af Danmarks bilister vil blive 
lovbrydere, og straffede. Forunderligt at 
tænke på i en tid hvor butiksrapserier, knal- 
lert- og biltyverier med mere afkriminali- 
seres. 

Med venlig hilsen 

Svend M. Nielsen 

Til Folketingets Færdsel sudvalg. 
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Bilag 14. 

NYT FRA DANMARKS STATISTIK 
Den 6. maj 1975. 

Specialanalyse af sikkerhedsselens skadeforebyggende virkning. 

I politiets indberetninger til Danmarks 
Statistik om færdselsuheld med biler impli- 
ceret bliver det så vidt muligt oplyst, om 
førerne har benyttet sikkerhedssele i uhelds- 
øjeblikket. For de fleste uheld er det dog 
umuligt eller vanskeligt på grundlag af 
uheldsindberetningen at vurdere effekten af 
at benytte sele, idet en række andre fak- 
torer, der påvirker omfanget af uheldet, 
vanskeligt kan isoleres. 

For en del af uheldene, nemlig uheld med 
kollision mellem to kørende person- eller 
varebiler, og hvor det samtidig er oplyst, 
at kun den ene af førerne benyttede sele, 
medens den anden fører ikke benyttede sele, 
synes det derimod muligt at vurdere selens 
skadeforebyggende virkning. Dette skyldes, 
at de generelle omstændigheder ved sådanne 

uheld er ens for de to førere, hvorfor for- 
skelle i skadeomfanget hos førerne foruden 
tilfældige årsager må skyldes, at netop en 
af førerne benyttede sele. 

I årene 1971-74 blev der i alt indberettet 
1.478 uheld med kollision mellem to kørende 
biler, og hvor kun en af førerne benyttede 
sele, jfr. tabellen. 

I alt blev 439 af 1.478 førere uden sele 
alvorligt skadet eller dræbt, hvorimod kun 
216 af 1.478 førere med sele blev alvorligt 
skadet eller dræbt. Det må derfor antages, 
at anvendelse af sikkerhedssele har haft en 
betydelig skadeforebyggende virkning. 

Analysen tyder på, at bilførernes risiko 
for at blive alvorligt skadet eller dræbt ved 
kollision mellem to kørende biler bliver 
halveret, hvis de anvender sikkerhedssele. 

Førernes tilskadekomst ved uheld som følge af kollision mellem to biler, hvor kun den ene af 
førerne bruate sikkerhedssele 1971-1974. Alvorligt 

skadet eller Lettere 
I alt dræbt skadet Uskadt 

Fører med sele 1.478 2161) 339 923 
Fører uden sele 1.478 4391) 425 614 
1) Heraf 90 uheld, hvor begge førere kom alvorligt til skade eller blev dræbt. 

Antal uheld med kollision mellem to biler, hvor kun den ene af førerne brugte sikkerheds- 
sele, fordelt efter førernes tilskadekomst 1971-1974. 

Fører uden sele 
Uheld 홢 
i alt Alv. kvæstet Lettere 

eller dræbt kvæstet Uskadt 

1.478 439 425 614 
Fører med sele 
alv. kvæstet eller dræbt 216 90 37 89 
lettere kvæstet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ' *. 339 87 97 155 
uskadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  923 262 291 370 

Anm.: Af tabellen fremgår f.eks., at førerne 
uden sele enten blev alvorligt kvæstet eller 
dræbt i 439 af uheldene, og i de samme 439 
uheld blev førerne med sele alvorligt kvæ- 
stet eller dræbt i 90 af uheldene, lettere 
kvæstet i 87 af uheldene og var uskadte i de 
sidste 262 uheld. Ved 349 (87 +  262) uheld 

blev førerne uden sele således alvorligt 
kvæstet eller dræbt, medens førerne med 
sele i de samme 349 uheld var uskadte eller 
kun lettere kvæstet. Omvendt var der 126 
uheld, hvor førerne med sele blev alvorligt 
kvæstet eller dræbt, medens førerne uden 
sele var uskadte eller kun lettere kvæstet. 
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Bilag 15. 

RIGSADVOKATEN. 

København, den 7. maj 1975. 

I skrivelse senest af 11. april 1975 (L.A. 
1974 - 2202 5) har Justitsministeriet anmo- 
det mig om en udtalelse om reglerne i kapi- 
tel 16-19 i forslag til færdselslov og om et 
udkast til overgangsregler vedrørende de 
nye bestemmelser om frakendelse af fører- 
ret. 

Jeg har i den anledning indhentet erklæ- 
ringer fra statsadvokaterne. De udtalelser, 
jeg har modtaget, vedlægges. 

Under henvisning hertil skal jeg udtale: 
1. Det er efter min opfattelse nødvendigt 

at afgrænse kriteriet for ubetinget fraken- 
delse af førerretten på grund af kørselsfejl 
som sket i forslaget til § 124, stk. 2. En af- 
grænsning, der i videre omfang ville give 
grundlag for ubetinget frakendelse, må an- 
tages at føre til en sådan usikkerhed i rets- 
anvendelsen, at den vil være procesøkono- 
misk uhensigtsmæssig og vil kunne føre 
til en oplevelse af vilkårlighed hos borgerne. 
Det vil formentlig være hensigtsmæssigt, 
at sager hvor der kan være spørgsmål om 
ubetinget frakendelse, i en overgangsperiode 
forelægges for mig, således at der søges til- 
vejebragt ensartethed ved praktiseringen 
af anklagemyndighedens tiltalerejsning. 
Gennemføres forslaget er det min hensigt 
at udsende en forskrift herom. 

2. De tilstande, der beskrives i forslagets 
§ 52 (træthedstilstande m.v.) kan som an- 
ført i de indhentede erklæringer rumme 
samme risiko for færdselssikkerheden som på- 
virkethed af spiritus. De repræsenterer imid- 

lertid i modsætning til spirituspåvirkethed 
en række forskelligartede tilstande både i 
henseende til den fare de repræsenterer, og 
den måde de er opstået på, således at de af 
denne grund ikke kan sidestilles med spiri- 
tuspåvirkning. Da det er vanskeligt at ud- 
skille de tilstande, der bør vurderes på sam- 
me måde som den nedsættelse af køreevnen, 
der følger af indtagelsen af alkohol, kan jeg 
tiltræde, at forslaget ikke indeholder regler 
om, at kørsel i en tilstand som beskrevet i 
§ 52 uden videre skal medføre ubetinget 
frakendelse af førerretten. 

3. Den frakendelsesregel på grund af gen- 
tagne overtrædelser som foreslås i § 123, 
stk. 2, 2) går videre end den gældende regel 
i færdselslovens § 70, stk. 1, 2. led. Efter for- 
slaget er konsekvensen imidlertid betinget 
frakendelse. Denne reaktion må netop i 
disse tilfælde anses for velegnet, men vil 
ikke harmonere med en opretholdelse af den 
gældende ordlyd. Jeg mener heller ikke, at 
det er påkrævet at begrænse ordlyden på 
anden måde, men kan tiltræde forslagets 
formulering. 

4. I overensstemmelse med udtalelserne i 
nogle af de indhentede erklæringer vedrø- 
rende forslagets § 127 finder jeg det rettest 
af hensyn til ensartetheden at lade samme 
kriterium som i straffelovens § 61 (retter- 
gangsskridt mod den dømte, hvorved han 
sigtes) være bestemmende for inddragelsen 
af en tidligere betinget frakendelse i en sam- 
let frakendelsesafgørelse. 

Per Lindegaard. 

Justitsministeriet. 


