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Med virkning fra 31. marts 2021 er de nye 
regler om vanvidsbilisme trådt i kraft. 
 
De nye regler forbedrer politiets muligheder 
for konfiskation af køretøjer i forbindelse med 
såkaldt vanvidskørsel bl.a. ved, at konfiskation 
nu også kan ske i tilfælde hvor et køretøj føres 
af tredjemand, hvis ejeren burde vide, at 
overladelse af køretøjet til tredjemand 
indebærer en risiko for vanvidskørsel, eller 
hvis ejeren – eksempelvis i forbindelse med 
en leasingaftale - ikke på tilstrækkelig vis har 
sikret sine rettigheder i tilfælde af tredjemands 
vanvidskørsel. 
 
Konfiskation af køretøjer kan ske både i 
forskellige tilfælde af overtrædelser 
straffeloven og i forskellige tilfælde af 
overtrædelse af færdselsloven. 
 
Som firmabilsbruger af en firmabil er det 
derfor blevet endnu vigtigere at overveje 
grundigt, hvem man låner sin firmabil ud til, 
fordi vanvidskørsel nu kan få endnu større 
økonomiske konsekvenser - udover de 
alvorlige konsekvenser for andres liv og 
helbred.  
  
Som leasingtager er det også vigtigt at være 
opmærksom på sin retsstilling i forhold til 
leasingselskabet, hvis en firmabilsbruger 
sigtes efter den nye lovgivning. I dette tilfælde 
kan Sydbank Leasing betragte den 
underliggende leasingaftale som misligholdt, 
hvorefter leasingaftalen på den pågældende 
bil kan opsiges og herefter opgøres i henhold 
leasingaftalen og de dertil hørende vilkår. 
Derudover er Sydbank Leasing i tilfælde af 
misligholdelse berettiget til at kræve erstatning 
for sit tab efter dansk rets almindelige 
principper. Det betyder, at hvis en bil 
konfiskeres af politiet, vil Sydbank Leasings 
tab som følge heraf blive opgjort og blive 
opkrævet hos leasingtager. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi anbefaler derfor, at I som leasingtager 
overvejer via jeres advokat at få egen juridisk 
rådgivning om behovet for eventuelle 
ændringer til jeres bilpolitik, så I er optimalt 
sikret i forhold til jeres eventuelle 
medarbejdere, hvis de bliver sigtet efter de 
nye regler i færdselsloven.  
 
En optimal sikring af jeres rettigheder overfor 
firmabilsbrugere – eksempelvis vedrørende 
jeres udgifter forbundet med at en 
leasingbilaftale opsiges pga. vanvidskørsel - 
kan evt. nødvendiggøre ændringer i 
ansættelsesaftaler m.m. 
  
 

  

 
 
 


