UngHerning
HERNING UNGDOMSSKOLE

Ny knallertlov.
Folketinget har d. 9. juni 2016 udgivet en ny lovgivning for knallertkørekort.
Den ny lov betyder, at unge fra 1/10-16 må føre lille knallert fra 15 år. Rent praktisk betyder det, at fra d. 1/1016 kan unge påbegynde knallertundervisningen fra de er 14½ år, hvor de tidligere skulle være 15½ år.
I forbindelse med den ny lov, er der to punkter, man skal være særligt opmærksom på:
1. Den ny lov træder i kraft pr. 1/10-16, og derfor er al undervisning i knallertteori eller praksis påbegyndt
før denne dato gældende efter nuværende lovgivning – førstehjælpsundervisningen er ikke omfattet
af dette, og kan derfor tages inden 1/10-16. Det betyder, at er man startet på sin knallertundervisning
før d. 1/10-16, så får man først sit kørekort den dag man fylder 16 år selvom den ny lov giver mulighed
for at føre lille knallert fra man er 15 år. Derfor kan mange 15-årige med fordel vente med at starte på
knallertkørekortet til den ny lov er trådt i kraft.
2. Selvom det efter d. 1/10-16 er tilladt at føre knallert som 15-årig, så må forhandlere ikke sælge knallerter / scootere til unge under 16 år uden skriftlig samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
UngHerning har planlagt fire hold med start efter de nye regler. Alle fire hold er ”lyn-hold” som senest afsluttes i begyndelsen af november, så kørslen ikke påvirkes, forsinkes eller aflyses pga. glatføre. Disse hold kan
findes på ungherning.dk fra 1. september 2016. Inden jul udbydes endnu en række hold med start i begyndelsen af marts. Knallertkøreskolen holder lukket fra midt i november til slutningen af februar af vejrmæssige og
sikkerhedsmæssige grunde.
Prisen for et knallertkørekort incl. obligatorisk færdselsrelateret førstehjælp er 750,- kr.

Du kan finde lovteksten på: https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s21=knallert
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