Bøder og straffe:
Fra 19. januar 2013 er der skærpede sanktioner for at overtræde færdselsloven på lille knallert. Sanktionerne gælder for alle, der kører lille knallert.
Det betyder, at det kan få store konsekvenser, hvis du kører ulovligt. Du kan miste retten til at køre
knallert, knallerten kan blive konfiskeret, og du kan få store bøder.
Er du under 18 år, kan du få udskudt tidspunktet for, hvornår du må tage kørekort til bil.
Hvad skal der til, for at kørekortet til bil kan blive udskudt?
Du kan få udskudt tidspunktet for, hvornår du må tage kørekort til bil, hvis du er under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert.
Kørekortet til bil bliver udskudt 6 måneder. Dvs. at du først kan få kørekort til bil, når du er 18 ½.
Hvis du kører på knallert, selvom du er frakendt retten til det, og du begår nye overtrædelser, kan dit kørekort til bil blive udskudt i endnu længere tid (op til 2 år).
Hvad er en ubetinget frakendelse?
En ubetinget frakendelse betyder, at du mister retten til at køre på lille knallert i en periode på ml. 2
og 10 år.
Du får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis du fx.:








kører spritkørsel med en promille over 1,20
kører med ulovlige stoffer i blodet (overtræder nulgrænsen)
forsætligt volder skade, fremkalder fare eller kører særligt hensynsløst
kører over 100 km/t og 100 % over den skiltede hastighedsgrænse
tidligere har fået en betinget frakendelse og får én igen inden for 3 år

begår flere overtrædelser, der hver især medfører en betinget frakendelse, samtidigt
Det er retten, der bestemmer, hvor længe førerretten til lille knallert bliver frakendt. Frakendelsen er dog
altid mindst 2 år.
Hvad er en betinget frakendelse?
En betinget frakendelse betyder, at du må fortsætte med at køre lille knallert på betingelse af, at du ikke
overtræder loven igen.
Du får en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis du fx:







kører spritkørsel med en promille på 0,50-1,20,
har voldt skade eller fremkaldt fare
flygter fra en trafikulykke uden at forsøge at hjælpe tilskadekomne
kører mere end 60 % for stærkt

knallerten er tunet eller kan køre 43 km/t eller mere (ejer/bruger).
Efter du har fået en betinget frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig ”tæller med”, hvis du
overtræder loven på lille knallert igen.
Hvornår bliver knallerten konfiskeret?
Knallerten konfiskeres fx.:





3. gang inden for 3 år, du laver forseelser til ubetinget frakendelse
2. gang inden for 2 år, du kører med en promille på over 1,2
2. gang inden for 3 år, du kører på en knallert, der er tunet og/eller kan køre 43 km/t eller mere.

Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og du får den aldrig tilbage.
Vil du vide mere kan du få flere oplysninger på følgende hjemmeside: www.sikkertrafik.dk
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Hvordan tilmelder jeg mig til knallertundervisning og hvad koster det?



Kurset varer 8 timer (4 timer med basal genoplivning og 4 timer
med færdselsrelateret førstehjælp).



Du tilmelder dig på ungdomsskolens hjemmeside
www.ungholbaek.dk - ”Knallertkørekort” - ”Tilmeld”



Hvis du har bestået kurset og vil tage kørekort til fx traktor eller
bil:



Indbetal 660 kr. (se ”Betaling til hold”). Beløbet dækker førstehjælpskursus og knallertkursus inkl. prøver.



Inden for 1 år: behøver du ikke at tage et nyt førstehjælpskursus.



Aflever et pasfoto til knallertlæreren den dag knallertundervisningen starter.



Inden for 1-3 år: skal du tage et 4-timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Når du har tilmeldt dig på hjemmesiden og har betalt vil du blive indkaldt
til færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Du kan først starte på knallert kurset, når du har bestået færdselsrelateret førstehjælp for knallertkørere.
NB: Der tages højde for eventuelle prisstigninger.

Alder:


Aldersgrænsen for at få kørekort til lille knallert er 15 år. (ændret
pr. 1. oktober 2016).



Du kan tidligst begynde på uddannelsen, når du er 14 år og 6 måneder.

Er du 15-17 år og vil køre på lille knallert?

Priser:

Uddannelsen:



Det koster 460 kr. at tage knallertkørekortet.
Derudover skal du også betale 200 kr. for førstehjælpskurset.



Hvis du har fravær og skal gå om, skal du betale 460 kr. før du
kan starte igen.



Hvis du dumper til enten teoretisk eller praktisk prøve, koster det
200 kr. at gå til en ny prøve.



Hvis du mister dit kørekort og skal have et erstatningskørekort,
koster det 120 kr.



Fra den 19. januar 2013 skal du have et kørekort, hvis du vil til at
køre på lille knallert.



For at få kørekortet skal du – hvis du er under 18 år – følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en
praktisk køreprøve.



Undervisningen består af 30 lektioner inklusive den teoretiske og
den praktiske prøve.



Fra du starter på undervisningen, til du har bestået den praktiske
prøve, skal der gå minimum 14 dage og maksimum 6 måneder.

Bemærk også:


Sanktionerne for at køre ulovligt på knallert er blevet strengere.
Du kan både risikere at få knallerten konfiskeret, miste retten til at
køre knallert og få udsat muligheden for at køre bil. Læs mere
under bøder og straffe (bagsiden).



Traktorkørekort taget efter den 19. januar 2013 giver ikke længere ret til at køre på lille knallert. Så selvom du får traktorkørekort, skal du også tage et knallertkørekort.



Aldersgrænsen for at køre stor knallert (knallert45) er 18 år.

Førstehjælpskurset:


Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du have gennemført kurset ”Færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere”.



Det er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

