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Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af 

cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret 

transport og ikke-bilateral internationale transport. 

 

Færdselsstyrelsen har den 19. januar 2022 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende 

vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport i høring hos de i 

bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på 

Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 16. februar 2022. 

Følgende ikke-ministerielle organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger: ATAX, 

Dansk PersonTransport og TUR. 

Styrelsen har modtaget ikke-ministerielle høringssvar fra Dansk Erhverv og DTL - Danske 

Vognmænd. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i de modtagne høringssvar opdelt efter 

relevante emner. Færdselsstyrelsens kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 

 

1. Minimumstimesats for buschauffører, der udfører buscabotagekørsel 

Dansk Erhverv og DTL – Danske Vognmænd bemærker, at de har beregnet 

minimumstimesatsen for buschauffører, der udfører buscabotagekørsel, til 178,72 kr. pr. time. 

 

Kommentar:  

Færdselsstyrelsen tager Dansk Erhvervs og DTL – Danske Vognmænds bemærkninger til 

efterretning. Bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. 
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2. Ændringsbekendtgørelsens titel 

Dansk Erhverv og DTL – Danske Vognmænd bemærker, at ordet ”udførsel” bør 

erstattes med ”udførelse” i ændringsbekendtgørelsens titel, således at titlen omdøbes til 

”vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af 

kombineret transport og ikke-bilateral international transport”. 

 

Kommentar:  
Færdselsstyrelsen tager Dansk Erhvervs og DTL – Danske Vognmænds bemærkninger til 

efterretning. Bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. 
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Bilag 1 

Høringsliste 

3F Fælles Fagligt Forbund 

Arbejdsgiverforeningen KA 

ATAX Arbejdsgiverforening for persontransport 

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 

Bilsynsbranchen 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

Dansk Erhverv 

Dansk PersonTransport (DPT) 

Danske Regioner 

Danske Speditører 

Datatilsynet 

Det Faglige Hus 

DI - Dansk Industri 

DI Transport 

DTL - Danske Vognmænd 

DTL's arbejdsgiverforening 

Erhvervsstyrelsen (OBR) 

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd 

FDM (Forenede Danske Motorejere) 

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 
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Justitsministeriet 

KL - Kommunernes Landsforening 

Krifa 

Landbrug & Fødevarer 

Motorstyrelsen 

Rigsadvokaten 

Rådet for Sikker Trafik 



 

 
Side 4 (4) 

 

Trafikstyrelsen 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Vejdirektoratet 


