
From:                                 Kontor <kontor@mff-dk.dk>
Sent:                                  29-11-2021 15:03:49 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             j.nr. TS20000-00424

Kære Lisa Sode 
 
Motorcykel Forhandler Foreningen har ingen kommentar til det fremsendte. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hugo Rasmussen 
Projektkoordinator MFF 
CVR: 15160470 Bank:Nordea 2340 3496747002 
www.mff-dk.dk www.wrooom.dk www.sikkerpå2hjul.dk 
Tlf. +45-36 16 08 66 
Mobil +45-31 15 06 57 
 

 
Motorcykel Forhandler Foreningen er en forening af aktive motorcykelforhandlere, som i fællesskab arbejder for 
bedre forhold for MC folket i Danmark. Din garanti for en engageret forhandler. 
Denne e-post er privat og konfidentiel og indholdet er kun bestemt for modtageren nævnt. Hvis du ved en fejl skulle modtage denne e mail, må 
du ikke sende den videre eller kopiere den. Venligst informer afsender og slet mailen og eventuelle tilknyttede filer fra din PC. Den 

konfidensialitet som mailen er omfattet af ophører ikke selv om mailen er sendt ved en fejl. 

 
 
Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Til: Undisclosed recipients:
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424) 
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura 

www.mff-dk.dk
www.wrooom.dk
www.sikkerp%C3%A52hjul.dk


From:                                 Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sent:                                  30-11-2021 10:59:35 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Kære Lisa Sode 
 
Ovennævnte falder uden for DA’s virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Hjørdis de Stricker 
Chefsekretær 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424)
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 
 
 

mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/


From:                                 Johanne Berner Hansen <jbh@dbr.dk>
Sent:                                  01-12-2021 09:43:11 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             TS20000-00424; Høring over gebyrbekendtgørelse

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ingen bemærkninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen

For vores privatlivspolitik se her.
Vidste du?... At Dansk Bilbrancheråd har udgivet Juridisk håndbog for 
bilforhandlere, som guider dig igennem bilhandlens mange facetter?
Bogen koster kun kr. 295,- og du kan købe den her.
Er du ikke medlem, er prisen 595,- og bestilling sker via info@dbr.dk. 
 
 

  
Johanne Berner 
Hansen

Dansk Bilbrancheråd  

Juridisk chef, advokat 
(L)

Kirkevej 1-3  

 
 

2630 Taastrup
 

Mobil +45 2241 5103 Tel +45 4399 6633  

 

 
Mail jbh@dbr.dk

 
 
 
 
 

www.dbr.dk  

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1msLCs-0002Is-5E&i=57e1b682&c=R3nWzM8LTX9BSs0BxfW5ybJc39rxW2OA9dHIPXDlawElq2RQRa_eZcWY3NlAqiiQ21AedbXKaUJDssfd94gPcx5NTE-ZPMl61zhkFI3WWKgZIF3EZKFpX72WQX3MB8sqByYMbktIJFm5eMK1T6uFeAi2VkO0gBMgIX1M1J8bNDfPJW-2dTwLtRSHJLpn7EnaE4jN2kixz6VCz5sXuYpyLoOU7ynqGuSLVHJ8KRouoYccNN0PtDAIvqHZgviFWymZ_3NcUqgCPpv0pTFg6lUXibWTanBbwobiTwM5WmPpap8wAXraNIqKvpDTTNhuJCgHMmE3QtUo9NZsgUzJ2Gh04rPAbxsvrZ_DmViilgovkU53FJy4avDXmiOTJtW_bVbzyrCRflsfFtTBB1C1OhdZUD_WZ0Itm4Ox4iIq_NfHAZgI6LKI6gLegbBCNX5Wmxplh4vOpgxv95PoYcTD-WzHECZms_Fntfyzlpyy6wnW_KTAAqU0F0HHyc_vVFdRFSGgBApGMs7p7BO1lozZsiCWxiN-aRvnQToLMzThJ6DcXatqURsVNMRYXKdZ6ZP0EIXp
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1msLCs-0002Is-5E&i=57e1b682&c=7TiMhbt7IjzIP6ufNaJ4JLYJLYyB6iVEN5XRh1FYZspU82BtJR1i2wabrikT6GZJbfmf-MUfdGNUZHOCUC1GfoKerUTqCXFjj6P96BfkDNSJtjIAP1lxR2cg1rN1Zr49-7fwplElPK3mflRtz7HAIw6SiMUKjvKNl1uVBfh0-lT70b91YJAuV84WOhiI7t3WwpxyOKfGRPDqJYpPwPUp6Zhy0NrrRDHsNTgGly9bLTmVOZCnXdbMo_DxVJLwSfhMfWb8nBc1ipVl9rjoQjXeq5Y99Gwp0YXtXYByhzFUDro
mailto:jbh@dbr.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1msLCs-0002Is-5E&i=57e1b682&c=ymVmZH6U92H4nmi3uP01SBfStVxcCJ-F5zRiitVpcovhHTWmgcLkCzF3q3P2_1Df062ITjgqJ_dLHm3N9jtt8DzYRWIAJroLOWu89NGbQPAlS-GuwGfSPTrzEzlWuF6ZCORZ2mFlP59PNS37kgfeCLhGMEFpkmYzmC89Oa94GAaDZ2GFCGflVC3DtOgp3E6cnlqunMWxwNY04U6KvcNGcGYbxeVSkheCC2nVSDkV-OvOFCs3wnBVQFYcEjsVH1n5J6fBJyPCycuThBzNkF0iealwlpzvxX2a2Hok5S21ew3F_pbZ6ZVzTjp4odx7skmxWcSKHez9aumQeuwpYcNp89Xt9bZIfU2XfTPH6r4MM5bihX3pAPNuh5D9LBymYqW7HJR8y-ALXN-MrtVToitBAdvuY5QO5KwaI52V7lCZ0-Dv2I04TjDMppmWVea-8OJrJSo7DhBm2gd0Kmhq7NYSqztjhcdDGbuKWg1hjFk2MLyaqIWsXiB7rQstYmNqB0xWF2Q_dAXuMpvZ2VDHklGa0F2IPpfrfbZQx4aFGLu_HPqe6WNTiUpM88jJ-BWvxEej


From:                                 mail@atax.dk <mail@atax.dk>
Sent:                                  03-12-2021 10:16:15 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

På vegne af ATAX skal jeg fremkomme med følgende bemærkninger til høringen. 
 
Det bemærkes, at det er et for højt gebyr for fornyelse af førerkort på 1470 kr. 
Her tænkes især på chauffører der er uden for arbejdsmarkedet, hvor deres førerkort udløber. De har 
muligvis ikke 1470 kr. i privatøkonomien til at få fornyet deres førerkort, hvilket resulterer i, at de ikke får 
gjort det tids nok. I sidste ende ender det ofte med, at de så sendes på nyt kursus, som betales af a-kassen 
mv. Det ender med at koste samfundet mere end hvis man fastsatte et lavere gebyr, hvor chaufføren ville 
have råd til at få det fornyet. Dermed ville chaufføren også kunne komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet 
igen i stedet for at skulle på kursus, vente på udstedelse af nyt førerkort mv.
 
 
Venlig hilsen 
Josephine Heger Søndergaard 
 

Avedøreholmen 96 C 
2650 Hvidovre 
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00 
 
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424)
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

mailto:mail@atax.dk


From:                                 <jn@peomi.dk>
Sent:                                  03-12-2021 11:01:51 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Subject:                             Re: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Til Færdselsstyrelsen

AutoCamperRådet har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

Den 29. november 2021 kl. 14.49.07 +01.00, skrev Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>:

Til høringsparterne

 

Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet.

 

Høringsfristen er den 6. december 2021.

 

Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35



From:                                 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier <info@deg.dk>
Sent:                                  03-12-2021 13:09:49 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             DEG høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens 
gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Hermed vedlægges Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) høringssvar. 
 
Venlig hilsen 
 
Camilla Kjær Mårtonsson |  Overassistent

Ny Vestergade 17, 2. sal    
1471 København K
Dir. tlf.: 3337 7888 
Mobil:   4136 1651 
ckm@deg.dk 
www.deg.dk 
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424)
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:ckm@deg.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mt7OU-0004Y7-5F&i=57e1b682&c=e4m1DcymaqRfM-4JV4eKUz4dxYaKhddmM-yQvgUtb-KFclSR-SiKhGepeQVvJLR4Swzr5m0HkeWJqSKja3hiVfjjQkDHiLzzT24HWsbHiXTy6TRCoBhTNcicrpBDDU7JhrM99UOB373oyXp5DQF8yqAaXJDwycu32Xg4PrlmaCrH9-g97Co-tFTbEv_L-jFiAIO63RWGDLX5c20jIYIlY4SsM2k8rcoy3Bo15bcFEZvgaE8dgDRpSuOQ0e633OlwwfGUrsvW9Mcua7Xbcj62TTeWG1uvjySZ07MbeJUaWfXwnbutOkLh84hJK1ven19s_9zzQDuw_qP6ijvG9mi8THioG_R7GpAhsY4U6xTcfxys0Yf2JrVy7GgjV1rC_LNzZtzPD-V_Ro-9ZWZ5rW4bTHcPtI2x8OAXGzzyOo2fjw09q4XBf51Ply2X6yO3-JoXHWzCE-xjsYDkFP71q7Mt-3_2lzzVOaK8wsisQMhfThLTfEFcU8wxSsf5bmQlfe6BacdvHURetceyl0u8DNUWrOGydDtRNbEV3ydNNdVD9upFc9MdTTssETB0v6FEOC1meyyKtladSPlb01NU6_ghaLLfcq8EbzqIAi-mZVxrjP88wdnGXsWbhvWSCnswRz-hNoIZeqSQ79BT7KEt-0UYgJH0VsUeFupT7Ymqc6EDsq1n-_GiP-BY3tUZDWWgYaFwRf8lhlQs0QjuXIyS4te2PTuJBxWCXfOh4wRlVBX-eBMiB0YVoGvOtKpBAIs33B-zfNGpNTnmTIFlZ5jxB_AZEidYTsTjQQWIAV4xhNcMn20fP8uFvsaVgRV5e6ZUVIlXYkOeP2vmb76PSSMyhM_DYEVKA793_6uTpFjx_kDIlEDgOvHrdIxtbLpRrQm-BtUhpYwMTVtZuGHwE7r8fk7huH8n2nBAgELvCUrv6HNZWQBRjyluuy-5MZzIOkB7yx7eULlya8HgldArFzdoxSOj7F6U71WHLAsaklouh8VRhyJ8fJvjZt8vx1UXkya3sBxZ5BBDrj-Rz6YqPUosCVr3TJ9bVJ8z1hP-eX0OnWIfEQAcAU8P_ENXf7YgEW9lAxjjVQazEb1qoa1nToOWX_Oe0-Fced8u-9YA8oi2qDOiX2sXHZR39fqnrQNGQeiToncr1-Yj8PhJRej6VuyShFlKly5lQoUikozozjDN9Be2j6s
mailto:info@fstyr.dk


 

 

 

 

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

 

 

 

 

Den 3. december 2021 

 

Vedrørende sagsnr.: TS2000-00424 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har ingen bemærkninger til ovenstående høring. 

 
 

 

 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

 

Thomas K. Ankersen 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 



From:                                 hoering <hoering@fdm.dk>
Sent:                                  03-12-2021 14:52:27 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Til rette vedkommende 
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale. 
FDM har ingen bemærkninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Lange 
Chefkonsulent 
 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

  
 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424)
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mt8zU-00081q-5U&i=57e1b682&c=z5D62roWf32xNWtza6WwCtVLdVhXQydjoFo-jBlV5ZMIEichJc7irL9UflwaBNxqqutQpDA7X-W6yFrwLI18246JAsAQjZVZhJaz0gzEcYchjj-xW4DDV_EJF0G5ln-PMd--xD3FWRmllU-7sV-7ByuHAfi_7BQf6ITE8Wy2WmmWzWhkl3yWDO58d0-0Ehyp3Cj1XKALDC1C5-GwEColpQ
http://www.fstyr.dk/


From:                                 Jan Hempel <Jan.Hempel@politiforbundet.dk>
Sent:                                  06-12-2021 09:54:43 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Til Færdselsstyrelsen. 
 
Politiforbundet har ingen bemærkninger til høringen. 
 
Politiforbundets jr.nr. 2021-01609. 
 

Med venlig hilsen

Jan Hempel
Forbundssekretær

 Gammel Kongevej 60, 11. sal
 DK-1850 Frederiksberg

Tlf.   +45 3345 5965 
E-mail   mail@politiforbundet.dk

 
Politiforbundet passer på dine data. Læs mere om vores behandling af dine oplysninger her https://www.politiforbundet.dk/om-
politiforbundet/politiforbundets-databeskyttelsespolitik
 
Denne e-mail fra Politiforbundet kan indeholde fortroligt materiale. E-mailen er kun beregnet for ovennævnte modtager(e). Hvis du har modtaget e-
mailen ved en fejl, beder vi dig venligst kontakte afsenderen og i øvrigt slette e-mailen, inkl. eventuelle kopier og vedhæftede dokumenter. 
På forhånd tak
 
Henvendelser kan rettes skriftligt til Politiforbundet. Der kan sendes sikkert til mail@politiforbundet.dk. Det forudsætter dog, at du selv har adgang 
til at sende fra sikkermail.
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. november 2021 14:49
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet (j.nr. 
TS20000-00424)
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet. 
  
Høringsfristen er den 6. december 2021. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority

mailto:mail@politiforbundet.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mu9lw-0007lR-3a&i=57e1b682&c=A0wSS5H70lHBqocMAnSQtCLrMIomUiuFaAj_7k495q_mL5mkgtFaJbBPrf9yYOqIDiodSGHdkMwYJnEQG0Ei7ym6kKmKYZf9t8rt4ouklMGvRCeeHQdhfblNcMO5LWwMe513oDzKwZW7cVMibUKhDnWSF7ZY9ahXrR8ZwQVrWmfq4FUlHgYvT9GUKdpPqhIHC0D-2x7QZpYHo8QRQL8BFvZO3XOr_BPb6ffGeAe39PKfWPvfJVj0HQJXEqfg-Qy0aV7jGqd7sfbOqMI0pIiI-HKjXXU0C6hy4x8ymbVTGvSnholWgUBG2nSdCMI8b1Ea
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mu9lw-0007lR-3a&i=57e1b682&c=A0wSS5H70lHBqocMAnSQtCLrMIomUiuFaAj_7k495q_mL5mkgtFaJbBPrf9yYOqIDiodSGHdkMwYJnEQG0Ei7ym6kKmKYZf9t8rt4ouklMGvRCeeHQdhfblNcMO5LWwMe513oDzKwZW7cVMibUKhDnWSF7ZY9ahXrR8ZwQVrWmfq4FUlHgYvT9GUKdpPqhIHC0D-2x7QZpYHo8QRQL8BFvZO3XOr_BPb6ffGeAe39PKfWPvfJVj0HQJXEqfg-Qy0aV7jGqd7sfbOqMI0pIiI-HKjXXU0C6hy4x8ymbVTGvSnholWgUBG2nSdCMI8b1Ea
mailto:mail@politiforbundet.dk
mailto:info@fstyr.dk


From:                                 Ole Kirkelund <oki@bilimp.dk>
Sent:                                  06-12-2021 10:17:53 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet (j.nr. TS20000-00424)

Til Færdselsstyrelsen 
 
 
Høringssvar (J. nr. TS20000-00424) 
Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet 
 
De Danske Bilimportører har ingen særlige bemærkninger til denne høring. 
 
Vi konstaterer, at de dele af udkastet til bekendtgørelsen, der primært kan have relevans for vores 
medlemmer, ikke rummer væsentlige ændringer i Færdselsstyrelsens gebyrer. Gebyrerne vedrørende 
behandling af ansøgning om godkendelse af motorkøretøjer m.v. jf. udkastets § 9 nr. 1 og stk. 2 sænkes 
således fra de nuværende 741 kr. til 631 kr. i 2022.
 
Det fremgår af høringsbrevet, at omfanget af ansøgninger inkl. ansøgninger om godkendelse som teknisk 
tjeneste forventes at være begrænset og, at det derfor ikke er hensigtsmæssigt, at gebyret skal finansiere 
Færdselsstyrelsens etableringsomkostninger i forbindelse med den kommende anmeldelsesordning. 
Gebyret skal derfor kun dække selve sagsbehandlingsomkostningerne, mens etableringsomkostningerne 
skal finansieres af Færdselsstyrelsens almindelige bevilling.
 
Vi har ingen bemærkninger til Færdselsstyrelsens forventninger til ansøgningsomfanget, men støtter 
uafhængigt heraf, at etableringsomkostningerne vedrørende en kommende anmeldelsesordning 
finansieres via Færdselsstyrelsens almindelige bevilling i stedet for via gebyret.
 
Vi har ingen bemærkninger til bekendtgørelsens øvrige dele og gebyrjusteringer, der kun for så vidt angår 
gebyrerne jf. § 6 og § 7 (som har mindre relevans for vores medlemmer) justeres opad. 
 
 
Med venlig hilsen 

Ole Kirkelund 
Chefkonsulent               f            
 

 
Telefon 2323 2520 
E-mail oki@bilimp.dk 
 

De Danske Bilimportører | Rådhuspladsen 16 | DK-1550 København V | CVR: 67794117 | www.bilimp.dk
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From:                                 3F Transportgruppen <Transportgruppen@3f.dk>
Sent:                                  06-12-2021 13:15:01 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      isod@fstyr.dk <isod@fstyr.dk>
Subject:                             Høringssvar - TS20000-0424 - Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet

Til Færdselsstyrelsen 
 
3F har følgende bemærkninger til denne høring: 
 
3F Transport mener, at priserne for gebyrer til ansatte, der udfører et pågældende stykke arbejde, ikke skal 
pålægges gebyrer, da det efter 3F’s opfattelse ikke er arbejdstagerne, der skal pålægges disse udgifter. 
 
§3. For udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i 
at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, jf. bekendtgørelse om visse 
personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, betales et gebyr på 160 kr. til 
Færdselsstyrelsen.
 
§ 4. For udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis til gods- eller 
bustransport samt varebilschaufføruddannelsesbevis, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere 
af køretøjer i vejtransport, betales følgende gebyrer til Færdselsstyrelsen:

1) For chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 130 kr. 
2) For varebilschaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 270 kr. 
 
§ 5. For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort, jf. taxiloven, betales et gebyr på 1.470 kr. til 
Færdselsstyrelsen.
 
 
Venlig hilsen 
f. Benny Nymark Andersen 
 
Anja Jaqué 
Chefsekretær 
3F Transportgruppen 

3F Transportgruppen
Kampmannsgade 4 
1790 København V. 
 
Tlf.: 88 92 03 06 
www.3f.dk 
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From:                                 Lasse Kristoffersen <lk@itd.dk>
Sent:                                  06-12-2021 13:54:42 (UTC +01)
To:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>; Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Henriette Kjær <hk@itd.dk>
Subject:                             TS20000-00424 Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens 
gebyrer på vejtransportområdet (ITD)

Kære Færdselsstyrelse, 
 
Hermed ITD’s besvarelse af høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet.
 
Med venlig hilsen | Best regards

Lasse Kristoffersen
Chefkonsulent, Politisk afdeling

T: +45 7367 4524 | M: +45 4161 0036 | lk@itd.dk
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Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
Journalnummer: TS20000-00424 
 
Bemærkningerne er sendt til info@fstyr.dk og lsod@fstyr.dk   

Dato: 06-12-2021 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet 
 

ITD kvitterer for det fremsendte udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på 
vejtransportområdet, som vi har følgende bemærkninger til.  
 
I den forbindelse forholder ITD sig i det nedenstående udelukkende til gebyrer og afgifter, der pålægges 
den tunge vejgodstransport samt elementer som kan have negativ indflydelse på konkurrencevilkårene 
for lastbiltransporterne.  
 
Overordnet set er ITD tilfreds med, at Færdselsstyrelsens regulering af gebyr- og afgiftssatser på 
vejtransportområdet gældende for 2022 nogenlunde er på niveau med de nuværende for en lang række 
af områder. Det gør sig eksempelvis gældende for regulering af satserne for chaufføruddannelsesbevis 
samt ansøgning om udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af takografkort til fører, 
virksomheder eller værksteder, der som bekendt er overgået fra politiet til Færdselsstyrelsen.  
 
For så vidt angår gebyr efter regning for behandling af ansøgning om godkendelse af motorkøretøjer m.v., 
så er ITD særdeles tilfreds med, at gebyrordningen ikke anvendes til at finansiere Færdselsstyrelsens 
etableringsomkostninger i form af IT-udgifter, hvorfor gebyrordningen fremadrettet alene finansierer 
omkostninger i forbindelse med Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsudgifter ved ansøgninger. 
Etableringsomkostningerne af IT-systemer har ellers tidligere vagt stor bekymring i branchen, og derfor er 
det yderst glædeligt, at dette finansieres af Færdselsstyrelsens almindelige bevillig. Derudover er ITD 
bekendt med, at Færdselsstyrelsen ønsker af foretage sagsbehandling af området ud fra en timesats, 
hvilket vi i udgangspunktet er tilfreds med, da dette umiddelbart afspejler det reelle omkostningsforhold 
for Færdselsstyrelsen.   
 
ITD finder det dog beklageligt, at satsen for legitimationskort til personer, der har gennemført 
uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransport, stiger fra 60 kroner i 
2021 til 160 kroner i 2022 jævnfør punkt 6. ITD er dog indforstået med, at der er tale om en mindre 
nominel justering. I den forbindelse gør ITD opmærksom på, at regulering af trafikken med følgebiler er 
afgørende for udførelsen af velfungerende særtransporter.   
 
Afslutningsvis bemærker vi, at gebyret for behandling af ansøgning om og udstedelse samt fornyelse af 
tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler hæves fra 1.450 kroner i 2021 til 2.530 
kroner grundet færre antal tilladelser, hvorfor gebyrstigningen er nødvendig for at sikre økonomisk 
balance i ordningen i 2022. ITD er generelt bekymret for omlastning af gods fra effektive lastbiler til 
varebiler blandt andet på grund af store forskelle i byrder mellem erhvervene til fordel for 
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varebilssegmentet. Derfor har ITD ingen indsigelser mod den foreslåede gebyrstigning eller yderligere 
bemærkninger hertil.  
 
*** 
 
ITD står naturligvis til disposition ved ønske om yderligere dialog i henhold til ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
 
ITD        

 

 

 

 

 

 

Lasse Kristoffersen 

Politisk chefkonsulent  
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