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Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar af færdselsloven siden 1992.
Kommentaren indeholder en opdateret gengivelse af færdselsloven og en grundig gennemgang af loven

paragraf for paragraf. Kommentaren bygger navnlig på lovforarbejder, retspraksis og på de bekendtgørelser
mv., som er udstedt i medfør af færdselsloven. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og
konfiskation i anledning af bl.a. spirituskørsel og farlig kørsel er indgående beskrevet. Kommentaren rummer
også en grundig gennemgang af reglerne for udstedelse, inddragelse og generhvervelse af kørekort, den nye

alkolåsordning, køre- og hviletid og parkeringsafgifter. 

Fremstillingen er ajourført med retspraksis og litteratur indtil 1. september 2016.
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