
  

KØRETØJETS STYREAPPARAT 
Styreapparat (mekanisk tilstand samt rat og ratsøjle)  

Få mere 
information 
på 
www.fstyr.dk 

 

 
Hvornår fejl og mangler ved køretøjets styreapparat vil kunne anses som en 
alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel 

Konstateres det under kontrollen, at et køretøjs styreapparat er behæftet med fejl og 
mangler, som f.eks. defekte styreforbindelser, ukorrekt fastgørelse af styrehus (løst), 
slid på styrapparatets enkelte dele eller ikke fungerende servostyring, vil dette være 
at anse for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, hvis fejlene medfører, at 
styreapparatets funktionsduelighed eller styreevnen er påvirket i ikke ubetydelig 
grad. 

Hvornår fejl og mangler ved rat og ratsøjle vil kunne anses som en alvorlig 
sikkerhedskritisk fejl og mangel 

Konstateres det under kontrollen, at et køretøjs rat eller ratsøjle er behæftet med fejl 
og mangler, der bevirker alvorlig risiko for, at rattet løsnes, eller kraftig slør i 
styreapparatet (ratslør), vil dette være at anse for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og 
mangler, hvis fejlene påvirker styreevnen i ikke ubetydeligt omfang. 

 

Ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører 

Fører: 
Er der udvist uagtsomhed af føreren? 

Det er ikke nok, at køretøjet er behæftet med fejl og mangler, herunder alvorlige 
sikkerhedskritiske fejl og mangler. Føreren skal herudover også have udvist 
uagtsomhed. 

Det er derfor kun en fører, der er vidende om, eller på grund af konkrete 
omstændigheder burde være vidende om, at styreapparatets funktionsduelighed 
eller styreevnen er påvirket, der vil kunne straffes for fejl og mangler ved køretøjet, 
herunder for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler. 

FAKTAARK 5 



 

Hvordan køretøjets styreapparat kontrolleres 
af kontrolmyndighederne, herunder hvordan kontrol- 
myndighederne kontrollerer, om fejl og mangler ved køretøjets styreapparat, 
rat og ratsøjle påvirker styreapparatets funktions- 
duelighed eller styreevnen. 

Køretøjet prøvekøres om muligt på vej med henblik på at vurdere, om føreren har 
kunnet erfare, at styreapparatet funktionsduelighed eller styreevnen er påvirket. Ved 
prøvekørslen skal begge hænder holdes på rattet under kørslen.  

Køretøjet undersøges med henblik på at konstatere, om der er tale om en teknisk fejl, 
der er indtrådt uvarslet og pludseligt, eller om der er tale om fejl og mangler, som 
føreren burde være vidende om, og/eller ejeren er ansvarlig for. Dette vil kræve, at 
der foretages en nærmere teknisk vurdering af køretøjets styreapparat. 

 

Føreren har ikke i den forbindelse pligt til at foretage en mere tilbundsgående, teknisk 
undersøgelse af køretøjet inden kørsel, som normalt  
kun kan udføres af en synsvirksomhed  
eller mekaniker.  

Føreren kan derfor ikke straffes for  
pludselig opståede fejl og mangler eller  
såkaldte skjulte mangler. 

Ejer (varig bruger): 
Er der tale om en fejl og mangel, der  
skyldes manglende vedligeholdelse eller  
reparation, vil ejeren kunne straffes for fejlen.  
Ejeren har således pligt til selv at være opmærksom på køretøjets stand, herunder 
særligt om der er tegn på opståede eller begyndende tekniske fejl af 
sikkerhedsmæssig karakter. 

Ejeren vil ikke kunne straffes for tekniske fejl, der indtræder uvarslet og pludseligt, hvis 
ejeren har overholdt de periodiske syn og med passende intervaller har ladet køretøjet 
gennemgå af en sagkyndig (f.eks. serviceeftersyn på et værksted), og hvis der ikke i 
øvrigt er noget at bebrejde ejeren i forhold til at drage omsorg for køretøjets stand. 


