
 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

J. nr. TS00108-00086 

 
info@tbst.dk 

styi@tbst.dk 

 

 

 

 28. september 2018 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 

 

Høringssvaret vedrører det varslede gebyr for godkendelse af kurser for vare-

bilschauffører og varebilsvognmænd og udbydere heraf jf. tabel 1, række 11 

og side 5, 2. dot i det fremsendte høringsbrev. 

 

Det fremgår af teksten, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen påtænker at op-

kræve et gebyr efter regning på 800,00 kr. pr. time for at godkende uddan-

nelser for varebilschauffører, varebilsvognmænd og udbydere heraf.  

 

I forhold til kurser for varebilschauffører er det vores opfattelse, at disse ud-

dannelser bør udvikles og udbydes inden for arbejdsmarkedsuddannelserne 

(AMU) jf. Undervisningsministeriets lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

(LBK 813 af 21/06/2018). Dette er i øvrigt allerede tilfældet i forhold til de 

øvrige allerede eksisterende lovpligtige chaufføruddannelser og efteruddan-

nelser. 

 

Denne løsning vil sikre, at det bliver branchens overenskomstbærende orga-

nisationer, der via efteruddannelsesudvalgene udvikler de nødvendige uddan-

nelser, og at disse dermed kan gennemføres og finansieres som AMU-uddan-

nelser. 

 

AMU-uddannelser udvikles af efteruddannelsesudvalgene og godkendes af 

Undervisningsministeriet. 

  

Det vil således være henholdsvis arbejdsmarkedets parter og staten (via Un-

dervisningsministeriet), der finansierer udvikling, godkendelse og drift af de 

nødvendige AMU-uddannelser – derfor mener vi ikke, at der er grundlag for 

at opkræve et gebyr for godkendelse af uddannelser for varebilschauffører.  

 

Som grundlag (hjemmel) for opkrævning af gebyr for godkendelse af uddan-

nelser for varebilschauffører henvises der i § 8, stk. 1 i det fremsendte ud-

kast til bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på vejtransportområdet til 

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

(LBK 1051 af 12/11/2012). 

  

mailto:info@tbst.dk
mailto:styi@tbst.dk


 

- 2 - 

 

Der er imidlertid i ingen af de nævnte lovbekendtgørelser eksplicit nævnt 

godkendelse af uddannelser som en mulighed for gebyr-/afgiftspålæggelse; 

vi vil derfor opfordre til, at § 8, stk. 1, nr. 3 ændres til: 

 

3) Godkendelse af kurser for varebilsvognmænd og udbydere heraf. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jan Villadsen  

 

 

 



 

 

 

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

 

 

 

 

Den 6. september 2018 

 

Vedrørende sagsnr.: TS00108-00086 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 
vejtransportområdet 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) har ingen bemærkninger til ovenstående høring. 

 
 

 

 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

 

Camilla Kjær Mårtonsson 

Overassistent 
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Steffen Yip

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>

Sendt: 11. september 2018 09:14

Til: Steffen Yip

Emne: SV: Høring over ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer 

og afgifter på vejtransportområdet

Kære Steffen Yip 

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 6. september 2018 vedrørende ovennævnte 
skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at 
afgive bemærkninger. 

  

Med venlig hilsen 
 
Jette L. Andersen 
Chefsekretær  
  

Fra: Steffen Yip <styi@tbst.dk>  

Sendt: 6. september 2018 16:00 

Emne: Høring over ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 

vejtransportområdet 

  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet. 
  
Høringsmaterialet kan ses på høringsportalen på følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62166 
                                                                                                                                  
Venlig hilsen 

Steffen Yip, Controller 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Danish Transport Authority 

Edvard Thomsens vej 14, 

2300 København S 

Tlf.: +45 41780442 
e-mail: styi@tbst.dk  
www.trafikstyrelsen.dk  
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Steffen Yip

Fra: R. Arnt <ra@dku.dk>

Sendt: 18. september 2018 10:57

Til: ts Info

Cc: Steffen Yip

Emne: VS: Høring over ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer 

og afgifter på vejtransportområdet mærket j.nr. TS00108-00086.

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

 

Dansk Kørelærer-Union skal hermed meddele, at vi ikke har bemærkninger til denne høring  

Med venlig Hilsen/Kind regards 

 

 
 

Dansk Kørelærer-Union 
René Arnt 

Landsformand 

Vice President at European Driving Schools Association 

telefon +45 40 84 45 42 

Mail: ra@dku.dk 

www.dku.dk 

 

Fra: Dansk Kørelærer-Union  

Sendt: 6. september 2018 16:02 

Til: R. Arnt <ra@dku.dk> 

Emne: VS: Høring over ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 

vejtransportområdet 

 

 

 

Med venlig hilsen/ Kind regards 

  

  
 

Dansk Kørelærer-Union 

Eva Kirstein  

Sekretær 
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Telefon: (+45) 63 33 10 50  

Mail: ek@dku.dk 

 

 

Fra: Steffen Yip <styi@tbst.dk>  

Sendt: 6. september 2018 16:00 

Emne: Høring over ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 

vejtransportområdet 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet. 
 
Høringsmaterialet kan ses på høringsportalen på følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62166 
                                                                                                                                  

Venlig hilsen 

Steffen Yip, Controller 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Danish Transport Authority 

Edvard Thomsens vej 14, 

2300 København S 

Tlf.: +45 41780442 
e-mail: styi@tbst.dk  
www.trafikstyrelsen.dk  
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Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 København S 
info@tbst.dk 
cc.: styi@tbst.dk 

 
 
Sags-ID:  

 
 
 
Sagsbehandler: AJ 

 
 
 
Deres ref.: Elise Regitze Voss 

 
 
 

Dato: 02-10-2018 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer 
og afgifter på vejtransportområdet 

 
ITD kvitterer for fremsendte forslag og muligheden for at afgive bemærkninger hertil.  
 
Vi kan tilslutte os den af styrelsen foreslåede regulering af gebyrer inden for 
vejtransportområdet.  
 
Det er for ITD vigtigt, at gebyrer altid afspejler de faktiske omkostninger, der er ved at 
udstede og administrere de pågældende certifikater, tilladelser og beviser. Dette 
hensyn er der for os at se taget højde for i fastsættelsen af gebyrsatserne i 
bekendtgørelsesudkastet.  
 
Vi har således ingen bemærkninger til udkastet.  

 
ITD står gerne til rådighed for yderligere dialog, hvis ønsket. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
ITD 
 
 
 
Anders Jessen  
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