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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 Færdsels-
styrelsen 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 per-
sonbiler, lastbiler, busser, taxier og lignende transportmidler, hvor det 
kan være nødvendigt at opsætte en sådan plexiglasplade som værn 
mod Covid-19.

Krav ved opsætning

I forhold til at opsætte en plexiglasplade er der som udgangspunkt 
ikke krav om syn og godkendelse. 

Der er ikke fastsat konkrete tekniske krav til opsætningen i de regler, 
der gælder for biler.  

Opsætningen skal dog leve op til den generelle sikkerhedsbestem-
melse i færdselslovens § 67, som siger, at et køretøj skal være indret-
tet og holdes i en stand, så det kan bruges uden fare eller ulempe for 
andre. 

Herudover fremgår det af § 4 i bekendtgørelse om køretøjers indret-
ning 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 indret-
tet, så det medfører unødig fare for fører eller passagerer.

Det betyder blandt andet, at pladens placering, udformning og materi-
ale bør overvejes ved opsætning, f.eks. sådan at bilens sikkerhedsud-
styr, f.eks. airbags, kan fungere uanset pladens placering, og at pla-
den er udført og placeret på en sådan måde, at den ikke forvrænger 
eller generer førerens udsyn til siderne, bagud eller til spejle. 
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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 registreres 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 fastgøres med klips, spændebånd eller tilsva-
rende. I dette tilfælde er der ikke krav om syn og godkendelse men 
de almindelige regler, som nævnt i afsnittet om krav til opsætning 
skal fortsat efterleves.  

Uanset installationens vægt vil installationen blive kontrolleret ved 
syn, som en del af køretøjets indretning og udstyr. 

Som fører at en bil

Som ejer/bruger af en bil skal du sikre dig, at bilen lever op til be-
stemmelserne i færdselsloven. Du skal derfor sikre dig, at du har det 
nødvendige udsyn uanset om opsætningen af adskillelsen er fast eller 
midlertidig. Har du ikke tilstrækkeligt udsyn, er bilen ikke i lovlig 
stand og må ikke føres. 

Kan jeg få en bøde?

Det er politiet, der håndhæver reglerne, når biler anvendes på de 
danske veje, og i sidste ende vil det være domstolene, der vurderer 
om en konkret installation er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig 
eller ej. 

Både færdselslovens § 67 og § 4 i bekendtgørelse om køretøjers in-
dretning kan straffes med bøde.
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