
Kraj Tolerancja Kara min-max Gradacja Uwagi
przy skierowaniu sprawy 
na drogę sądową do 
4000 EUR grzywny, obco-
krajowcy zobowiązani do 
rozliczenia mandatu na 
miejscu w gotówce pod 
groźbą zajęcia pojazdu 

brak110-330 EUR
do 2%** 

lub 
do 5%***

Belgia

pojazdy do 3,5 t 10 
EUR* (kierowca) lub 20 
EUR * (właściciel) za 
każdy % przekroczenia 
DMC, pojazdy pow. 3,5 
t 20 EUR * (kierowca) 
lub 50 EUR* (właściciel) 
za każdy % przekrocze-
nia DMC 

10 EUR *
(kierowca) 

lub 
20 EUR *

(właściciel)

do 1%Dania

od 10% przekroczenia 30 
EUR, od 15% przekrocze-
nia 35 EUR, od 20% prze-
kroczenia 95 EUR i punkt 
kazrny, od 25% przekro-
czenia 140 EUR i punkt 
karny, od 30% przekro-
czenia 235 EUR i punkt 
karny

110–235 EUR 
i jeden punkt 

karny
do 5% **Niemcy

przekroczenie o ponad 5% 
= zatrzymanie pojazdubrak135-750 EURbrakFrancja

brak70-600 EUR*brak
Wlk. 

Brytania

brak41–1682 EURDo 5%**Włochy

pow. 10% przekroczenia 
120 EUR, pow. 25% prze-
kroczenia 210 EUR, pow. 
50% przekroczenia 310 
EUR

120-470 EURDo 10%**Holandia

pow. 6% przekroczenia 
170 EUR, pow. 11% prze-
kroczenia 210 EUR, pow. 
15% przekroczenia postę-
powanie karne z indywi-
dualnie ustaloną grzywną

90 - 5000 EURbrakAustria

w przypadku przekroczenia 
DMC właściciel pojazdu 
ponosi koszty ważenia, a 
także ponownego ważenia 
po przeładunku. W przy-
padku nieobecności wła-
ściciela za jego przedstawi-
ciela uważa się kierowcę 

przekroczenie pow. 20% 
= 250 EUR*, od 30% = 
300 EUR*, pow. 40% = 

200-400 EUR *
do 1%Szwecja

pojazdy do 3,5 t do 100 
kg przekroczenia ok. 85 
EUR*, od 100 kg przekro-
czenia (max 5%) ok. 170 
EUR, powyżej 5% prze-
kroczenia postępowanie 
karne i indywidualnie 
ustalona grzywna, pojaz-
dy pow. 3,5 t przy prze-
kroczeniu do 100 kg ok. 
85 EUR*, od 100 kg  
przekroczenia ok. 210 
EUR*, powyżej 5% prze-
kroczenia postępowanie 
karne

85 EUR*brakSzwajcaria

w przypadku postępowa-
nia karnego obcokrajow-
com grozi zakaz prowadze-
nia pojazdu, nadmierny 
ładunek musi zostać 
wyjęty przed kontynuacją 
podróży

6-15% przekroczenia 301 
do 400 EUR, 15-25% prze-
kroczenia 1501-200 EUR, 
powyżej 25% przekrocze-
nia 3301 do 4600 EUR

301-4600 EURdo 5%**Hiszpania

Kary za „przeładowanie” kampera w Europie
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* zależnie od kursu walut
** Przekroczenie DMC
***Przekroczenia nacisku na osi


