
 

KØRETØJETS STOPLYGTER 
Tilstand og virkemåde 

 

Hvornår manglende funktion af 
køretøjets stoplygter eller stoplyset 
på køretøjets påhængskøretøj vil 
kunne anses som en alvorlig 
sikkerhedskritisk fejl og mangel 

Konstateres det under kontrollen, at alle 
stoplygter på et køretøj ikke fungerer, vil 
det være at anse som en alvorlig 
sikkerhedskritisk fejl. 

I vogntogskombinationen vil manglende 
funktion af stoplyset, dvs. af alle 
stoplygterne på det bagerste køretøj, 
være at anse som en alvorlig 
sikkerhedskritisk fejl. 

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 den manglende funktion af køre-
tøjets stoplygter eller stoplyset på køre-
tøjets påhængskøretøj, der vil kunne 
straffes for fejl og mangler ved 
køretøjet, herunder for alvorlige sikker-
hedskritiske fejl og mangler. 

 

  

 

Føreren kan 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. 

Hvordan køretøjets stoplygter og 
stoplyset på påhængskøretøjet 
kontrolleres af 
kontrolmyndighederne 

Køretøjet undersøges visuelt med 
henblik på at konstatere, om køretøjets 
(bilens) stoplygter og stoplyset på 
påhængskøretøjet fungerer.  

Konstateres der manglende funktion af 
køretøjets stoplygter foretages en 
nærmere teknisk vurdering af, om 
årsagen til den manglende stoplygte-
funktion skyldes 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. 

Få mere 
information 
på 
www.fstyr.dk 
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