
Det giver ét klip i kørekortet, hvis du: 

● Overskrider fartgrænsen med mere end 30 procent. 

● Kører med for kort afstand til forankørende. Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1 

● Kører ulovligt i nødsporet. Færdselsloven §4 

● Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen. Færdselsloven § 80 og 80 a 

● Kører over for rødt lys. Færdselsloven §4, stk. 1 og 2 

● Overtræder reglerne om vigepligt. Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6 

● Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling. Færdselsloven § 21, st. 1-3 og § 23 

● Overskrider spærrelinier ved overhaling. Færdselsloven § 4, stk. 1 

● Øger hastigheden når man bliver overhalet. Færdselsloven § 22, stk.1 

● Overhaler før et fodgængerfelt. Færdselsloven § 25 

● Kører mod færdselsretningen. Færdselsloven § 4 

● Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik. Færdselsloven § 24, stk. 1 

● Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre. Færdselsloven § 16, stk. 2 
og § 18, stk. 1 og 2 

● Kører venstre om et helleanlæg. Færdselsloven § 15, stk. 4 

● Kører om kap, eller væddeløbskørsel på vej. Færdselsloven § 37, stk. 4 

● Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning. Færdselsloven § 5, stk. 2 

● Brug af håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater som fx håndholdt mobiltelefon, GPS, iPad 
    og Smartwatch (træder forventeligt i kraft i løbet af 2019). 

(Du kan desuden få et klip, hvis du kører på motorcykel med en person under 15 år, som ikke bruger 
styrthjelm.)  

Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du: 

● Får 3 klip i kørekortet inden for 3 år 

● Kører mere end 60 % for stærkt 

● Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde 

● Kører spirituskørsel med 0,5 til 1,2 promille  

Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du: 

● Kører over 100 % for stærkt 

● Kører spirituskørsel med over 1,2 promille 

● Kører groft uforsvarligt eller hasarderet 

● Får frakendt kørekortet betinget 2 gange inden for 3 år  
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