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Til høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af 

bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendt-

gørelse, der ophæver bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-

08).  

Der er høringsfrist den 4. november 2019. 

Forslaget om at ophæve bekendtgørelsen skyldes, at tilsvarende reg-

ler findes i Banedanmarks sikkerhedsreglement, der godkendes af 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Sikkerhedsreglementet gælder for 

alle, der befærder Banedanmarks infrastruktur. En ophævelse vil der-

for medføre, at der undgås forvirring i tilfælde af uoverensstemmelse 

mellem Banedanmarks sikkerhedsreglement og bekendtgørelsen. Op-

hævelsen vil ikke medføre ændringer for krav til arbejdskørsel mv., 

der allerede følger af sikkerhedsreglementet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Ophævelsen vurderes ikke at medføre væsentlige økonomiske eller 

administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere.  

Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at principperne 

om agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante.  
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Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til ma-

go@tbst.dk senest den 4. november 2019, mærket j.nr. TS10201-

00012. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Josephine Svane Low 

på mail josl@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-

stedt. 

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. 

Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 

www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Josephine Svane Low 

http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.tbst.dk/
http://www.tbst.dk/
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        Bilag 1 

Høringsliste 
 
Arriva 

Banedanmark 
Bravida 

Captrain 
CFL-Cargo 
Contec 

Dansk Byggeri 
Dansk Erhverv 

Transport og servicehandel (DI) 
Dansk Jernbaneforbund 
Danske Regioner 

DB Cargo Scandinavia A/S 
DSB 

Erhvervsstyrelsen 
Havarikommissionen  
Jernbanenævnet 

Lokaltog A/S 
Malus ApS 

Midtjyske Jernbaner A/S 
Nordjyske Jernbaner A/S 
Niras 

Aarsleff 
Railcare Danmark  

Spitzke Scandinavia A/S 
Kommunernes Landsforening 

Strukton Rail A/S 
Sund & Bælt Holding A/S 
TX Logistik AB 

Øresundsbro Konsortiet 
Danske Veterantogsoperatørers Fællesrepræsentation 

 
 
 

 


