
Færdselsstyrelsen, j.nr. TS2060110-02714

Vejledning om plexiglasplade som afskærmning i biler
På baggrund af et stigende antal henvendelser om retningslinjer for montering af plexiglasplader 
som værn mod covid-19, har Færdselsstyrelsen udarbejdet følgende vejledning.
Vejledningen uddyber reglerne for opsætning af plexiglasplader som afskærmning i biler mellem 
fører og passager.
Når der i vejledningen bruges udtrykket ”bil” dækker dette over personbiler, lastbiler, busser, 
taxier og lignende transportmidler, hvor det kan være nødvendigt at opsætte en sådan plexigla-
splade som værn mod Covid-19.

Krav ved opsætning

I forhold til at opsætte en plexiglasplade er der som udgangspunkt ikke krav om syn og godken-
delse. Der er ikke fastsat konkrete tekniske krav til opsætningen i de regler, der gælder for bi-
ler.  
Opsætningen skal dog leve op til den generelle sikkerhedsbestemmelse i færdselslovens § 67, 
som siger, at et køretøj skal være indrettet og holdes i en stand, så det kan bruges uden fare eller 
ulempe for andre. 
Herudover fremgår det af § 4 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, at føreren af 
et køretøj skal have det fornødne udsyn fremad og til siderne, og at kabinen i et køretøj ikke må 
være indrettet, så det medfører unødig fare for fører eller passagerer.

Dette betyder blandt andet, at en plade ikke må anbringes således, at den blokerer for, at bilens 
sikkerhedsudstyr, f.eks. airbags, kan fungere, eller forhindrer at man kan betjene køretøjet. En 
sådan klar plade til afskærmning mod Corona må dog godt være placeret, så udsynet til siderne 
og bagud – og til spejle – sker gennem pladen, blot den ikke forvrænger eller generer udsynet. 
Pladen må heller ikke have skarpe kanter, som fører eller passagerer kan risikere at komme til 
skade på ved opbremsning eller påkørsel.

Installationen forøger køretøjets vægt med mere 50 kg
I de tilfælde, hvor installation af en plexiglasplade forøger bilens vægt med mere end 50 kg, og 
hvor der er tale om en fast installation, skal køretøjet synes og godkendes, inden det kan regi-
streres med udstyret og den nye vægt.
Det følger af § 22, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, at hvis man 
ved ændring af et køretøjs indretning og udstyr ændrer køretøjets køreklare vægt eller egenvægt 
med mere end 50 kg, har ejer/bruger pligt til at få køretøjet godkendt ved syn.
Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en midlertidig installation, hvor plexiglaspladen fast-
gøres med klips, spændebånd eller tilsvarende. I dette tilfælde er der ikke krav om syn og god-
kendelse men de almindelige regler, som nævnt i afsnittet om krav til opsætning skal fortsat ef-
terleves.  

Uanset pladens vægt vil installationen blive kontrolleret ved syn, som en del af køretøjets indret-
ning og udstyr. 
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