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Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om gebyrer på vejområdet 

1. Indledning 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 6. september 2018 sendt 

udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens geby-

rer på vejtransportområdet i høring hos de i bilag 1 nævnte hørings-

parter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på 

Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 2. oktober 2018. 

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger: 

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Kørelærer-Union, ITD samt Dansk 

Erhvervsskoler og –Gymnasier. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar 

fra 3F. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet af 3F’s hø-

ringssvar. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger efter 

i kursiv. 

 

2. Utilstrækkelig/manglende hjemmel til opkrævelse af gebyr 

for godkendelse af uddannelser for varebilschauffører.  

3F mener, at der som grundlag (hjemmel) for opkrævning af gebyr for 

godkendelse af uddannelser for varebilschauffører henvises til hen-

holdsvis Taxiloven (LBK 1538 af 19/12/2017) og til lov om godskørsel 

(LBK 1051 af 12/11/2012). Ifølge 3F er der ingen af de nævnte lovbe-

kendtgørelser, der specifikt nævner muligheden for at gebyr-/af-

giftspålæggelse godkendelse af uddannelser.  
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3F mener, at varebilschaufføruddannelser bør udvikles og udbydes in-

den for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) jf. Undervisningsmini-

steriets lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. (LBK 813 af 

21/06/2018) i lighed med de øvrige allerede eksisterende lovpligtige 

chaufføruddannelser og efteruddannelser. Dette vil ifølge 3F medføre, 

at det bliver branchens overenskomstbærende organisationer, der via 

efteruddannelsesudvalgene udvikler de nødvendige uddannelser, og at 

disse dermed kan gennemføres og finansieres som AMU-uddannelser, 

dvs. finansieringen sker via arbejdsmarkedets parter og staten (via 

Undervisningsministeriet). Dermed vil der ikke være grundlag for at 

opkræve et gebyr for godkendelse af uddannelser for varebilschauffø-

rer. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ikke enig i, at der ikke er tilstræk-

kelig hjemmel til at opkræve gebyr for godkendelse af uddannelser for 

varebilschauffører. Det fremgår af godskørselslovens § 10, stk. 2, som 

ændret ved lov nr. 735 af 08/06/2018 (Lov om ændring af lov om 

godskørsel), at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte 

regler om gebyr for godkendelse af uddannelsessteder. Endvidere 

fremgår det af godskørselslovens §16 d, at styrelsen har hjemmel til 

at fremsætte regler om krav til uddannelse for varebilschauffører og 

udbydere heraf.  

 

Bemærkningen giver ikke Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anledning 

til at ændre i bekendtgørelsesudkastet 
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Bilag 1 

Advokatsamfundet  

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 

ATAX Arbejdsgiverforening for Taxibranchen 

AutoBranchen Danmark 

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD)  

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark  

COOP Danmark A/S  

Danmarks Naturfredningsforening  

Dansk Arbejdsgiverforening  

Dansk Detail  

Dansk Erhverv  

Dansk Erhvervsfremme  

Dansk Førstehjælpsråd  

Dansk Industri 

Dansk Industri Transport  

Dansk Kørelærer-Union 

Dansk Supermarked Group  

Dansk Taxi Råd 

Dansk Transport og Logistik  

Danske Advokater  

Danske Biludlejere  

Danske Busvognmænd 

Danske Erhvervsskoler - Lederne 

Danske Kørelæreres Landsforbund 

Danske Medier  

Danske Regioner 

Danske Speditører  

Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening  

Datatilsynet  

De Sammenvirkende Købmænd  

DI Transport 

ERFA-gruppen-bilsyn 

Erhvervsstyrelsen 

Fagligt Fælles Forbund  

FK Distribution  

Foreningen for Dansk Internethandel  

Foreningen for Limousine Vognmænd  

Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) 

mailto:forbrugerservice@forbruger.coop.dk
mailto:mail@dansk-detail.dk
mailto:post@foerstehjaelpsraad.dk
mailto:support@bilka.dk
mailto:info@danske-biludlejere.dk
mailto:mail@danskemedier.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dsk@dsk.dk
mailto:reception@fk.dk
mailto:kontakt@fdih.dk
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H. P. Therkelsen  

ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 

Justitsministeriet  

Kommunernes Landsforening 

Kristelig Arbejdsgiverforening  

Kristelig Fagforening  

Landbrug og Fødevarer  

Landsorganisationen i Danmark (LO)  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

Mover  

Nemlig.com 

NOAH-Trafik 

PostNord AB  

Rigsadvokaten  

Rigspolitiet  

Skatteministeriet  

SMVdanmark - Det nye Håndværksråd  

Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD)  

Taxinævnet i Region Hovedstaden 

Trafikselskaberne i Danmark 

Transporterhvervets uddannelser (TUR) 

Undervisningsministeriet  

Økonomisk Forening for Persontransport F.m.b.a.  

Årstiderne  

 

mailto:hpt@hpt.dk
mailto:ka@ka.dk
mailto:info@krifa.dk
mailto:mch@usemover.dk
mailto:skrivpost@postnord.dk
mailto:smv@smvdanmark.dk
mailto:mail-sld@danskerhverv.dk
mailto:uvm@uvm.dk
mailto:chm@aarstiderne.dk

