
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

Forslag
til

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

(Aldersgrænsen for førere af lille knallert)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24.
oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni
2010, lov nr. 1551 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 479 af
23. maj 2011, § 4 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr.
165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 63 affattes således:

»Kørekort til lille knallert«

2. § 63 affattes således:

»§ 63. Lille knallert må kun føres af personer, som har er-
hvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller mo-
torcykel. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig
og skal på forlangende vise det til politiet.

Stk. 2. Kørekort til lille knallert kan udstedes til en per-
son, der er fyldt 16 år, og som har modtaget undervisning i
færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en
teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Kørekort
til lille knallert kan tillige udstedes til en person, der er fyldt
18 år, og som har bestået en teoriprøve.

Stk. 3. Kommunen sørger for undervisningen og afvik-
lingen af prøver for personer under 18 år. Politiet sørger for
afviklingen af teoriprøver for personer over 18 år.

Stk. 4. §§ 56 a, 59 og 59 a gælder også med hensyn til kø-
rekort til lille knallert.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter for lille knallert be-
stemmelser om undervisningen, prøverne og kørekortets ud-
seende og indhold. Justitsministeren kan fastsætte bestem-
melser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse
af prøverne afholdes af ansøgeren. Justitsministeren kan
fastsætte bestemmelser om yderligere betingelser for udsted-

else af kørekort til lille knallert ud over de i stk. 2 nævnte.
Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 for øvelseskør-
sel på vej.

Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert
skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at
ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105, og skal
på forlangende forevise kvitteringen til politiet.

Stk. 7. Den, der midlertidigt eller endeligt har mistet ret-
ten til at føre lille knallert, skal aflevere sit kørekort eller
knallertbevis til politiet. Kørekortet skal dog kun afleveres,
hvis retten til at føre lille knallert er angivet på kørekortet.«

3. I § 124 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »580 kr.«: », jf.
dog § 124 d, stk. 1 og 5.«

4. I § 124 a, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »870 kr.«: », jf.
dog § 124 d, stk. 6.«

5. I § 124 c, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »dansk kørekort,«:
»jf. dog § 124 d, stk. 7,«.

6. I § 124 c, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »duplikatkørekort,«:
»jf. dog § 124 d, stk. 8,«.

7. I § 124 c, stk. 2, indsættes efter »150 kr.«: », jf. dog § 124
d, stk. 9.«

8. § 124 d affattes således:

»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af
kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, beta-
les 100 kr.

Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til perso-
ner under 18 år, som har modtaget undervisning i færdsels-
reglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve
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og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1.
pkt., betales 420 kr.

Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til
lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve,
jf. stk. 2, betales 200 kr.

Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter ud-
løbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille
knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.

Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales
225 kr.

Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert beta-
les 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog
ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 el-
ler 3, eller § 60 a.

Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et
dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor
knallert betales 100 kr.

Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort
til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.

Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til per-
soner, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet
aflevere deres kørekort i medfør af § 60, stk. 5, betales 100
kr.

Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang år-
ligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for
det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste
med ti delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør
hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

9. § 124 d affattes således:

»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af
kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, beta-
les 100 kr.

Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til perso-
ner under 18 år, som har modtaget undervisning i færdsels-
reglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve
og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1.
pkt., betales 420 kr.

Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til
lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve,
jf. stk. 2, betales 200 kr.

Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter ud-
løbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille
knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.

Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales
225 kr.

Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert beta-
les 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog
ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60 a, stk. 1,
§ 60 b eller § 60 c.

Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et
dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor
knallert betales 100 kr.

Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort
til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.

Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til per-
soner, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet
aflevere deres kørekort i medfør af § 60 d, betales 100 kr.

Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang år-
ligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for
det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste
med ti delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør
hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

10. Efter § 124 f indsættes:

»§ 124 g. Det i § 124 c, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb regule-
res en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasnings-
procenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsre-
guleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til
nærmeste med ti delelige kronebeløb. Justitsministeriet be-
kendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.
1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det i § 124 c, stk.
1, nr. 4, nævnte beløb med fradrag af 10 kr.

§ 124 h. For udstedelse af kørekort til personer, der har
førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet afle-
vere deres kørekort i medfør af § 63, stk. 7, betales 100 kr.

Stk. 2. For ombytning af kørekort med kode om fraken-
delse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan
kode, når frakendelsestiden er udløbet, betales 100 kr.

Stk. 3. For udstedelse af kørekort i forbindelse med
generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende
køreprøve, jf. § 129, stk. 4, betales 100 kr.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte beløb reguleres en gang årligt
den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det
pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med ti
delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år,
hvilke reguleringer der skal finde sted.«

11. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:

»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.

§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes
retten til at føre lille knallert, hvis
1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til

færdselssikkerheden har voldt skade på person eller
ting eller fremkaldt fare herfor,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk.
2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændig-
heder,

3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille
knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,

4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er
omfattet af stk. 3, nr. 1,

5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54,
stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der
ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller

6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med hen-
blik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig
stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og
føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.
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Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågæl-
dende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille
knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre
lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsæt-
tes fastsættelsen af frakendelsestiden.

Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes
retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og
10 år, hvis
1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en al-

koholkoncentration i blodet under eller efter kørslen
over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i
udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg
pr. liter luft,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk.
1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har
gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller
ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor
eller i øvrigt har ført knallerten på særlig hensynsløs
måde,

4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100
km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter
§ 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færd-
selstavler eller anden afmærkning med mere end 100
pct.,

5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for
sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af hen-
holdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidig, i
denne forbindelse dog anses for ét forhold,

6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre
lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af
stk. 1 i prøvetiden eller

7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knal-
lert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er om-
fattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af
frakendelsestiden.

Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at
føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstids-
punktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter
sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så
vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren
på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes fører-
retten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60, stk. 2,
finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændighe-
der kan frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan
der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter
stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.

Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en
ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedta-
ges eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden
fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.

Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til
at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er
omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en
yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den
samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ik-
ke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sam-

menhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan fø-
rerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves,
såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende
gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af fører-
retten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestids-
punktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60, stk. 2, 3.
og 4. pkt., finder herved anvendelse.«

12. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:

»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.

§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes
retten til at føre lille knallert, hvis
1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til

færdselssikkerheden har voldt skade på person eller
ting eller fremkaldt fare herfor,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk.
2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændig-
heder,

3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille
knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,

4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er
omfattet af stk. 3, nr. 1,

5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54,
stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der
ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller

6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med hen-
blik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig
stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og
føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.

Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågæl-
dende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille
knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre
lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsæt-
tes fastsættelsen af frakendelsestiden.

Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes
retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og
10 år, hvis
1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en al-

koholkoncentration i blodet under eller efter kørslen
over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i
udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg
pr. liter luft,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk.
1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har
gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller
ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor
eller i øvrigt har ført knallerten på særlig hensynsløs
måde,

4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100
km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter
§ 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færd-
selstavler eller anden afmærkning med mere end 100
pct.,

5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for
sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af hen-
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holdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidig, i
denne forbindelse dog anses for ét forhold,

6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre
lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af
stk. 1 i prøvetiden eller

7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knal-
lert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er om-
fattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af
frakendelsestiden.

Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at
føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstids-
punktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter
sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så
vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren
på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes fører-
retten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60 a finder
herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan
frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan
der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter
stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.

Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en
ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedta-
ges eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden
fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.

Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til
at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er
omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en
yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den
samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ik-
ke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sam-
menhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan fø-
rerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves,
såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende
gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af fører-
retten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestids-
punktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60 a, stk. 8, 1.
og 2. pkt., finder herved anvendelse.«

13. Efter § 132 indsættes før overskriften før § 133:

»§ 132 a. En person, der er frakendt førerretten ubetinget
som følge af spirituskørsel, kan bortset fra tilfælde omfattet
af § 60 a, stk. 3, generhverve førerretten, når der resterer op
til 1 år af frakendelsestiden, hvis vedkommende deltager i
en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af fra-
kendelsestiden, og som led heri underkaster sig en strukture-
ret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varig-
hed, hvis det ved en undersøgelse konstateres, at vedkom-
mende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug.

Stk. 2. Generhvervelse af førerretten i perioden fra op til 1
år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens udløb (alkolås-
perioden) giver alene ret til at føre et eller flere køretøjer,
hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af al-
kolåsordningen.

Stk. 3. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende
anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse med den kon-
trollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges
1 måned før alkolåsperiodens start.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om
indholdet og gennemførelsen af alkolåsordningen, jf. stk. 1.
Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt.
til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvide-
re henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsat-
te bestemmelser til anden offentlig myndighed eller privat
virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de
pågældendes virksomhed i forbindelse med administratio-
nen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte
regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem op-
gaver er henlagt efter 3. pkt.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om,
at private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter
stk. 4, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltper-
soners rent private forhold, herunder videregive sådanne op-
lysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for
nødvendigt af hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf.
stk. 1.

Stk. 6. Hvis vedkommende overtræder de vilkår for alko-
låsordningen, som fastsættes i medfør af stk. 4, kan førerret-
ten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden.
Spørgsmålet om inddragelse af førerretten kan forlanges
indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78,
stk. 3.

Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden inden frakendelsestidens
udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort,
og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 a. Kør-
sel i alkolåsperioden efter frakendelsestidens udløb i et mo-
tordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke
er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56,
stk. 1.

Stk. 8. Hvis en person som nævnt i stk. 1 i frakendelsesti-
den gør sig skyldig i forhold, der ikke omfatter spirituskør-
sel, men som medfører ubetinget frakendelse af førerretten,
finder stk. 1 ikke længere anvendelse.

Stk. 9. Hvis en person efter at have generhvervet førerret-
ten i medfør af stk. 1 frakendes førerretten ubetinget i alko-
låsperioden for et forhold, der ikke omfatter spirituskørsel,
kan førerretten tidligst generhverves efter alkolåsperiodens
udløb.

Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om
inddragelse af førerretten i medfør af stk. 6.

Stk. 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om
betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordningen, jf. stk. 1.

§ 132 b. Spørgsmålet om generhvervelse af førerretten in-
den frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte
tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under
17 år på tidspunktet for frakendelsen og frakendelsestiden
udløber, efter at føreren er fyldt 20 år. Indbringelsen sker ef-
ter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde
sted, når den pågældende er fyldt 20 år. Retten kan kun gen-
gives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.

§ 132 c. Spørgsmålet om generhvervelse af retten til at fø-
re lille knallert inden frakendelsestidens udløb kan ud over
de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis
føreren var under 16 år på tidspunktet for frakendelsen og
frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 19 år.
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Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3,
og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 19 år.
Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændighe-
der foreligger.«

§ 2

I lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af
færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort
og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) foretages
følgende ændringer:

1. § 1, nr. 7, 8, 19-24, 40 og 43, ophæves.

2. § 3 ophæves.

3. § 5 ophæves.

§ 3

I lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af
færdselsloven (Implementering af dele af tredje
kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort)
foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 7, ophæves.

§ 4

I lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af
færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod
vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet
mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse
m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 479 af 23. maj 2011,
foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 23, ophæves.

2. § 3, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikraft-

trædelsen af færdselslovens §§ 60-60 e, § 62, stk. 3, § 118,
stk. 1, nr. 1, § 124 a, stk. 3, § 124 c, stk. 7, og § 127, 2. pkt.,
som affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, 16, 17
og 22.«

§ 5

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af
8. oktober 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 577 af 9. juni
2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008 og § 3 i lov nr. 479
af 23. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3, stk. 4«: », og
færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikraft-
trædelsen af lovens § 1, nr. 9 og 12, og færdselslovens § 132
a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13. De i 1. pkt. nævnte
bestemmelser kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. §§ 2-4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

§ 7

Stk. 1. Kravet om kørekort for at føre lille knallert, jf.
færdselslovens § 63, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1,
nr. 2, gælder ikke, hvis føreren
1) er fyldt 18 år inden lovens ikrafttræden eller
2) har gyldigt knallertbevis eller kørekort til traktor (mo-

torredskab), som er erhvervet inden lovens ikrafttræ-
den.

Stk. 2. Personer, som fører lille knallert uden kørekort i
henhold til stk. 1, nr. 2, skal under kørslen have det pågæl-
dende knallertbevis eller traktorkørekort hos sig og skal på
forlangende vise det til politiet.

Stk. 3. Overtrædelse af stk. 2 straffes med bøde.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om ud-

stedelse af kørekort til lille knallert til personer, som inden
lovens ikrafttræden er fyldt 18 år eller har erhvervet knal-
lertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab). For en så-
dan udstedelse betales et beløb, som svarer til beløbet i
færdselslovens § 124 d, stk. 7, jf. stk. 11, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 8 og 9.

Folketinget, den 13. juni 2012

MOGENS LYKKETOFT

/ Lars Christian Lilleholt
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