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1. Indledning. 
Af Justitsministeriets ”Lov nr. 832 af 18. 
december 1991” (Færdselslov for Grøn-
land) og ”Lov nr. 497 af 17. juni 2008” 
(Ændring af færdselsloven for Grønland) 
fremgår det ifølge § 40, at føreren af mo-
torcykel, snescooter eller knallert samt 
enhver passager på motorcykel eller sne-
scooter, som er fyldt 15 år, under kørslen 
skal anvende fastspændt styrthjelm. Føre-
ren skal påse, at passagerer, der er fyldt 5 
år, men endnu ikke 15 år, anvender fast-
spændt styrthjelm. Pligten til at anvende 
styrthjelm gælder ikke, hvor der er pligt til 
at anvende sikkerhedssele, og under kørsel 
på parkeringsplads, servicestation, værk-
stedsområde eller under lignende. 
Det fremgår ligeledes af § 40 stk. 5, at po-
litiet i særlige tilfælde kan fritage personer 
for pligten til at anvende styrthjelm. 
Landslægeembedet fastsætter herved, efter 
samråd med Politimesterembedet i Grøn-
land, retningslinjer for dispensation be-
grundet i alvorlige lægelige årsager. 
Det er lovens intension at styrke brugen af 
styrthjelm, hvorfor lægelig begrundet di-
spensation skal gives under hensyn til lo-
vens formål. Ved dispensation må det der-
for nøje overvejes, om de gener, der anfø-
res som grundlag for dispensationen, er så 
alvorlige, at de kan opveje den risiko for 
skade på fører og passager, som en dispen-
sation kan medføre. 
 
2. Fremgangsmåden 
2.1 Dispensation meddeles af en læge 

Dispensation meddeles af en læge, di-
striktslæge eller en speciallæge. Finder 
lægen, at der er tvivl om, hvorvidt den hel-
bredsmæssige mangel er tilstrækkelig til at 
imødekomme en dispensationsanmodning 
kan lægen forelægge spørgsmålet for 
Landslægeembedet. 

 
2.2 Begrænset periode eller ”indtil videre” 

Såfremt de helbredsmæssige årsager, der 
begrunder fritagelsen, har forbigående ka-
rakter, udstedes attesten for en begrænset 
periode. Attesten kan desuden udstedes 
”indtil videre”. Der er således også i disse 
tilfælde, hvor der eventuelt sker ændringer 
i en mere stationær tilstand, mulighed for 
at revidere berettigelsen for fritagelsen. 
 
2.3 Attesten 
Lægen udfylder ved dispensation en attest 
som fremsendes til den lokale politimyn-
dighed, som efter godkendelse af dispensa-
tionen attesterer denne og fremsender en 
kopi til den attestudstedende læge. Origi-
nalen udleveres til den pågældende ansø-
ger, der er forpligtet til at medbringe atte-
sten under kørsel.  
 
3. Helbredsforhold, der kan danne 
grundlag for dispensation 
3.1 Mangelfuld udvikling af nakkens eller 

halsens muskler 

Mangelfuld udvikling af nakkens eller hal-
sens muskler i en sådan grad, at det inde-
bærer, at pågældende ikke kan bære en 
godkendt styrthjelm, kan være dispensati-
onsgrundlag. 
 
3.2 Sygdomme i columna 

Misdannelser i halshvirvelsøjlen, discus-
prolaps eller udbredte arthroser med hol-
depunkt for rodkompression kan medføre 
dispensation. 
 
3.3 Kraniedeformiteter 

Tidligere gennemgåede kraniotomier bør 
normalt ikke medføre dispensation. Di-
spensation kan gives ved sådanne kranie-
deformiteter, som hindrer normal fast-
spænding af styrthjelm. Også visse med-
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fødte eller erhvervede deformiteter af un-
derkæben vil kunne hindre normal brug af 
styrthjelm. 
 
3.4 Migræne 

Hovedpine, respektive migræne kan sæd-
vanligvis ikke medføre fritagelse for brug 
af styrthjelm 
 
3.5 Høreapparat eller hørebrille 

Mens briller af sædvanlig type normalt vil 
kunne bæres under styrthjelm, vil brugen 
af høreapparat eller hørebrille ofte være 
hindret, med mindre styrthjelmen er speci-
elt tilpasset med udskæringer. Dette for-
hold bør ikke medføre, at tunghøre fritages 
for brug af styrthjelm. 

3.6 Hudsygdomme 

I forbindelse med akut, kortvarig hudsyg-
dom inden for det hudområde, der dækkes 
af en styrthjelm, vil en tidsbegrænset di-
spensation for brug af hjelm kunne udste-
des. Drejer det sig om længerevarende 
kronisk hudsygdom, må dispensation afgø-
res af en speciallæge i hudsygdomme. 
 
3.7 Psykiske tilstande mv. 
Attesten bør udfærdiges af den behandlen-
de speciallæge i psykiatri. 
 
4. Attest 
Som attest anvendes blanket NUN-2-09. 

 
 
Denne vejledning erstatter ”ELI-Vejledning om dispensation fra pligt til at anvende styrthjelm 
under kørsel med motorcykel og knallert” af 20. november 1995. 
 
 

Landslægeembedet, den 1. juni 2009 
 
 
 
 

Flemming Kleist Stenz 
Landslæge 

 



 

Landslægeembedet, Box 120, 3900 Nuuk  
Telefon: 34 51 92 Telefax: 32 51 30 e-mail: nun@gh.gl 

 


