
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. marts 2014

Forslag
til

Lov om ændring af færdselsloven
(Indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11.
december 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 716 af 25.
juni 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 169 af 26. februar 2014,
foretages følgende ændring:

1. Efter § 118 b indsættes før overskriften før § 119:

»§ 118 c. For overtrædelser af §§ 42 og 43 eller anden ha-
stighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden af-
mærkning konstateret ved hastighedskontrol, hvor køretøjet
ikke bringes til standsning (automatisk trafikkontrol), som
ikke kan medføre frakendelse af førerretten eller kørselsfor-
bud efter kapitel 18, og som ikke er omfattet af § 125, stk. 2,
nr. 5, pålægges ejeren (brugeren) af køretøjet bødeansvar ef-
ter § 118, stk. 1-3, selv om den pågældende ikke var fører,
og selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende
som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 2. Har en anden end ejeren (brugeren) af køretøjet,
inden for 30 dage fra at ejeren (brugeren) har modtaget et
bødeforelæg vedrørende forseelsen, over for politiet erkendt
at have ført køretøjet på gerningstidspunktet, pålægges eje-
ren (brugeren) ikke ansvar efter stk. 1.

Stk. 3. Trækkes erkendelsen efter stk. 2 tilbage, inden på-
tale er opgivet efter stk. 4, kan ejeren (brugeren) fortsat på-
lægges ansvar efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis der ikke inden for 3 måneder fra politiets
modtagelse af en førers erkendelse efter stk. 2 er tilkendegi-
vet andet over for ejeren (brugeren), er påtalen efter stk. 1
mod denne opgivet.

Stk. 5. Ejeren (brugeren) af køretøjet pålægges ikke an-
svar efter stk. 1, hvis en anden person ved brugstyveri, beri-
gelseskriminalitet eller på tilsvarende vis uberettiget var i
besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 7. Der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bødean-
svaret efter stk. 1.

Stk. 8. Straffelovens § 50, stk. 3, finder ikke anvendelse
for bøder pålagt efter stk. 1.

Stk. 9. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
behandlingen af sager omfattet af stk. 1, herunder om brug
af digitale kommunikationsmidler.«

§ 2

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikraft-
træden.
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