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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Krav til sikkerhedsseler og fastmonteret sikkerhedsudstyr for børn
Trafikstyrelsen har d. 19. juli 2011 udstedt meddelelse 1960 om krav til sikkerhedsudstyr for
børn. Meddelelsen blev udstedt som følge af, at Trafikstyrelsen havde modtaget indberetning om,
at der sælges og bruges ikke godkendt sikkerhedsudstyr til fastspænding af børn i bl.a. busser,
der bruges til kørsel med børnehavebørn. For løst sikkerhedsudstyr er meddelelse 1960 fortsat
gældende.
Denne meddelelse omhandler ikke-godkendte sikkerhedsseler og fastmonteret sikkerhedsudstyr
til fastspænding af børn som f.eks. generationssele og H-sele:

Generationssele

H-seler

Sikkerhedsseler i biler kan være trepunktsseler eller hofteseler godkendt og mærket jf. Detailforskrifter for Køretøjer (DfK) afsnit 10.02. Sikkerhedsudstyr til børn skal ifølge Bekendtgørelse 357
af 19/4 2006 om krav til sikkerhedsudstyr for børn i biler være godkendt og mærket i henhold til
ECE-regulativ 44.03 eller direktiv 77/541/EØF (eller senere tilpasninger af regulativ eller direktiv).
Korrekt mærkning af sikkerhedsudstyr for børn kan se således ud, hvor man skal være opmærksom på, at der skal være en angivelse af barnets vægt, og at de to første tal i godkendelsesnummeret skal være 03 eller 04:

Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060110-00058

Trafikstyrelsen har yderligere modtaget indberetning om, at flere busser er blevet eftermonteret
med sikkerhedsseler, der alene er fastgjort til et almindeligt sæde og ikke til køretøjets faste dele,
som det er foreskrevet i DfK pkt. 10.02.001(6).

Synsvirksomhederne skal være opmærksomme på forholdene i forbindelse med syn.
Hvis et køretøj er udstyret med ikke-godkendt sikkerhedsudstyr, skal det kræves afmonteret, og
der anføres på synsrapporten: ”Sikkerhedsudstyr for børn ikke godkendt”. Køretøjet kan godkendes efter omsyn.
Hvis et køretøj er udstyret med sikkerhedsseler, der ikke er solidt fastgjort til køretøjets faste dele, skal disse kræves afmonteret, og der anføres på synsrapporten: ”Sikkerhedssele, montering
ukorrekt”. Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

Undtagelse:
Enkelte generationsseler af mærke Unwin er blevet godkendt som voksenseler med godkendelsesnumre:
e4*77/541*2005/40*40183*01,
E4-16R-0640183,
e4*77/541*2005/40*37161*02 eller
E4-16R-0437161
Trafikstyrelsen har opponeret mod godkendelsen, men indtil sagen er afgjort, kan disse seler ikke
kræves afmonteret.

Trafikstyrelsen, den 16. februar 2012
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