
From:                                 mail@atax.dk <mail@atax.dk>
Sent:                                  27-01-2022 08:26:30 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Sammi Jonas Fantassi <SAJF@fstyr.dk>
Subject:                             j.nr.: 2022-154799

På vegne af ATAX kan jeg oplyse, at det fremsendte ikke giver anledning til bemærkninger. 
 
 
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: 19. januar 2022 08:45
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 
cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - j.nr.: 2022-
154799
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter.
  
Høringsfristen er den 16. februar 2022. 
Venlig hilsen

Sammi Jonas Fantassi
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:mail@atax.dk


Til
Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

København, 27. januar 2022
Sendt pr. mail til info@fstyr.dk med cc til sajf@fstyr.dk

Deres reference: Sammi Jonas Fantassi
Vores reference: Emma Welander

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel 
af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale 
transporter.

Dansk PersonTransport takker for muligheden, for at give bemærkninger til udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen 
af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter. Vi har ikke nogen 
kommentarer til ændringer i bekendtgørelsen. 

Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

Med venlig hilsen
Emma Welander 
ewb@dpt-dk.org, tlf. 20 85 51 70 
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From:                                 Transporterhvervets Uddannelser <tur@tur.dk>
Sent:                                  27-01-2022 14:49:20 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - 
j.nr.: 2022-154799

TUR har ingen bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette Arrild Toft 
Uddannelsessekretær 
Transporterhvervets Uddannelser 
 
Tlf.:                    35878700 
Tlf. direkte:      81454513 
E mail:               aat@tur.dk 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen

Transporterhvervets Uddannelser

Tlf.: 35878700
Tlf. direkte
:
E-mail: tur@tur.dk
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From:                                 Dennis Lange <dbl@fdm.dk>
Sent:                                  07-02-2022 13:21:46 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Sammi Jonas Fantassi <SAJF@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - 
j.nr.: 2022-154799

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: 19. januar 2022 08:45
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 
cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - j.nr.: 2022-
154799
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter.
  
Høringsfristen er den 16. februar 2022. 
Venlig hilsen

Sammi Jonas Fantassi
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe
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From:                                 Lars Overgaard <lov@danskerhverv.dk>
Sent:                                  16-02-2022 16:27:27 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>; Sammi Jonas Fantassi <SAJF@fstyr.dk>
Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel m.v.

Til Færdselsstyrelsen 
 
Hermed fremsendes som vedhæftet fil Dansk Erhvervs svar på høring over udkast til ”Bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral 
international transport” (som vel rettelig burde benævnes ”Bekendtgørelse om vilkår for udførelse ….”). 
 
 
Med venlig hilsen

Lars Overgaard
Advokat

M. +4591335801
T. +4533746193
lov@danskerhverv.dk

  

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger.
Det er vores vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det starter med erhvervslivets rammevilkår. 
 

  
DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk 
Børsen info@danskerhverv.dk   
DK-1217 København K T. +45 3374 6000   

 
Læs vores persondatapolitik online  
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DANSK ERHVERV
Børsen
1217 København K

Advokat
w::2;h

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. + 45 3374 6000 RV

DANSI(
ERHVE

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
676o Ribe

Sendes pr. e-mail til info@fstyr.dk og sajf@fstg.dk

Den 16. februar zozz

Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekør-
sel m.v. - Færdselsstyrelsens j.nr. z,oz2-L147gg

Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til minimumstimesatsen for aflønning af godschauffører.

For så vidt angår minimumstimesatsen for buschauffører, der udfører buscabotagekørsel, har vi
udregnet satsen til t79,7z kr. pr. time.

LOV Side 1/1



From:                                 John Roy Vesterholm <jrv@dtl.eu>
Sent:                                  16-02-2022 09:34:38 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Sammi Jonas Fantassi <SAJF@fstyr.dk>
Subject:                             Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - 
j.nr.: 2022-154799

Til Færdselsstyrelsen, 
 
I forbindelse med høringen over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for 
udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - 
j.nr.: 2022-154799, så skal DTL-Danske Vognmænd (DTL) henvise til høringssvaret fra Dansk Erhverv/DTLs 
Arbejdsgiverforening. 
 
 
John Roy Vesterholm  
Chefjurist, cand. Jur. 
Tlf.:        +45 7015 9500 
Mobil:  +45 4063 6433 
 

 

Fra: DTL <dtl@dtl.eu> 
Sendt: 19. januar 2022 08:49
Til: John Roy Vesterholm <jrv@dtl.eu>
Emne: VS: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 
cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - j.nr.: 2022-
154799
 
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. januar 2022 08:45
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 
cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter - j.nr.: 2022-
154799
 
Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 
cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter. 
  
Høringsfristen er den 16. februar 2022. 
Venlig hilsen

Sammi Jonas Fantassi
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