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Opdateret 24.08.20 

 

Q & A om bekendtgørelse om mundbind i kollektiv transport m.v. 

 

1. Hvem skal anvende mundbind eller visir? 

Det er et krav, at passagerer på 12 år og derover samt chauffører skal benytte mundbind eller visir 

ved følgende former for kollektiv trafik: 

1. Togtrafik 

2. Alle former for kørsel efter lov om buskørsel, herunder 

a. Rutekørsel 

b. Fjernbuskørsel  

c. Turistbuskørsel  

d. Flextrafik  

e. Specialkørsel  

3. Alle former kørsel efter lov om taxikørsel 

a. Taxikørsel  

b. Limousinekørsel 

c. Flextrafik  

d. Specielkørsel 

4. Færgetrafik 

 

Med andre ord: Alle former for erhvervsmæssig personbefordring er omfattet! 

Derudover gælder kravet ved ophold på tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested en 

letbanestation eller i en færgeterminal. 

 

2. Hvornår skal chaufføren bære mundbind eller visir? 

 

Ifølge bekendtgørelsen skal arbejdsgiveren påse, at de ansatte i arbejdstiden benytter mundbind eller 
visir, så længe de befinder sig i transportmidlet. Transportministeriet har i en mail til DPT præciseret, at 
kravet om mundbind gælder, når chaufføren har passagerer i køretøjet eller er på rute.  
 
Chaufføren kan derfor undlade mundbind, hvis chaufføren er alene i køretøjet, fx  

- Ved tomkørsel garageanlæg til rutens første stoppested eller første opsamling af passagerer 
- Ved kørsel med tom vogn frem til næste passager 
- Ved ophold / ventetid i vognen uden passagerer 

 
DPT mener: 
Chaufføren bør benytte mundbind eller visir, når han/hun er i kontakt med passagerne udenfor 
køretøjet. F.eks. ved hjælp til på- og afstigning. 
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Som selvkørende vognmand (egen arbejdsgiver) skal du også overholde bekendtgørelsens krav om 
mundbind eller visir. 
 

3. Er der undtagelse for chaufførens brug af mundbind / visir? 

Chaufføren kan fjerne mundbind eller visir midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår 

problemer med den ansattes mulighed for udsyn. 

 

DPT mener: 

Færdselslovens grundregler skal overholdes, og der skal udvises agtpågivenhed, så der ikke opstår fare 

eller forvoldes skade eller ulempe for andre.  

Chaufførens anvendelse af mundbind/visir skal således ske på en måde, der ikke bringer 

færdselssikkerheden i fare, f.eks. ved at udsynet generes eller lignende. 

Derudover vil der være situationer som nævnt under punkt 4. nedenfor, hvor også chaufføren kortvarigt 

kan fjerne mundbind/visir. 

 

4. Er der undtagelser for passagernes brug af mundbind/visir? 

 

Foruden børn under 12 år er personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser 

eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.  

Derudover kan mundbind/visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, 

herunder i følgende situationer:  

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for 

det pågældende transportmiddel, station m.v.  

2) Under indtagelse af medicin.  

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til 

færgeselskabets ordensregler.  

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.  

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.  

6) Hvis politiet skal foretage identifikation 
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5. Hvilke mundbind eller visir kan anvendes? 

 

Der kan anvendes mundbind, stofmundbind eller visir.  

DPT mener: 

At de mundbind og visirer, der stilles til rådighed for chaufførerne, skal være CE-mærkede, jfr. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 

6. Hvilket ansvar har jeg som transportvirksomhed for, at passageren anvender mundbind? 

 

Trafikselskabet, busselskabet eller taxiselskabet skal opfylde følgende krav: 

1) Kravet om mundbind eller visir samt muligheden for bortvisning af rejsende, som uberettiget 

undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende. 

2) Der skal i køretøjerne og på stationer m.v. opsættes skilte eller andet informationsmateriale om 

kravet om at bruge mundbind eller visir. 

3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i 

overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler m.v. 

Virksomheden kan straffes med bøde for manglende overholdelse af ovenstående. 

 

DPT mener:  

Hvis du kører for et trafikselskab f.eks. offentlig rutekørsel eller flextrafik, skal du aftale jeres opgaver og 

forpligtelser i forhold til ovenstående med trafikselskabet. DPT er allerede i dialog med trafikselskaberne 

om dette.  

Hvis du kører specialkørsel for kommune (skolekørsel, institution m.m.) skal du straks gøre din kunde 

(institutionen, kommunen) opmærksom på, at reglerne om mundbind og visir også gælder for 

passagererne i disse ordninger. Sørg for, at denne besked går videre til passagerer, institutioner og 

pårørende. 

Hvis du kører fjernbuskørsel, taxikørsel eller turistbuskørsel, skal du straks gøre kunderne 

opmærksomme på, at de er omfattet af de nye regler om brug af mundbind og visir. Derudover skal du: 

- udforme forretningsbetingelser og rejseregler, der gør det muligt for dig at overholde 

bekendtgørelsens krav. 

- instruere dine chauffører i at håndtere kravet om mundbind og visir i forhold til 

passagererne. 

- Overveje om du kan hjælpe dine kunder ved at tilbyde mundbind og/eller visirer, når de 

skal køres. 
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7. Hvor længe gælder kravet? 

Kravene træder i kraft 22. august 2020. 

Kravene ophæves 31. oktober 2020, men man skal være opmærksom på muligheden for, at de 

forlænges herefter. 

 


