
From:                                 Transporterhvervets Uddannelser
Sent:                                  16. november 2021 11:35 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
taxikørsel (j.nr. TS20000-00451)

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



From:                                 Dennis Lange <dbl@fdm.dk>
Sent:                                  29-11-2021 10:57:46 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
taxikørsel (j.nr. TS20000-00451)

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: 12. november 2021 12:02
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel (j.nr. TS20000-
00451)

Til høringsparterne 
  
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel. 
  
Høringsfristen er den 3. december 2021. 

Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk



From:                                 Jørn Hedengran, Transportgruppen <jorn.hedengran@3f.dk>
Sent:                                  03-12-2021 07:42:55 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      isod@fstyr.dk <isod@fstyr.dk>
Subject:                             j.nr. TS20000-00451.

Til Fstyr, samt Lisa Sode 

3F Transportgruppen har modtaget skrivelse af 12. november 2021 j.nr. TS20000-00451 og 
skal hermed komme med vores kommentarer. 

Transportgruppen ser med stor tilfredshed på de kommende initiativer i forhold til 
sprogkravene og tilslutter os også initiativerne i forhold til lovens § 10 som fremadrettet 
kommer til at være gældende for såvel nye som gamle tilladelser/bevillinger. 

I forhold til det fremsendte materiale har Transportgruppen dog en bemærkninger der 
omhandler ny udstedelse af chaufførkort. Transportgruppen får flere henvendelse om at 
personer der har bestået de nødvendige kurser har ventetid i forhold til selve udstedelse af 
chaufførkortet og dermed ikke kan tiltræde job inden for branchen. Dette har konsekvenser i 
forhold til at der for tiden er manglende på arbejdskraft inden for branchen. Transportgruppen 
anbefaler styrelsen ser nærmere på eventuelt at personer der har bestået de nødvendige 
kurser kan få udstedt et midlertidigt chaufførkort. Dette skal ikke være gældende for personer, 
hvor der kan være tale om at der skal ligge speciellægeerklæring til grund for udstedelse af 
chaufførkortet. 

God dag 

Venlig hilsen 

Jørn Hedengran 
3F Transportgruppen 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 

Tlf: 8892 0308 
Mobil 2917 9683 



From:                                 Käthe Dahl-Jensen <kdj@danskerhverv.dk>
Sent:                                  03-12-2021 12:45:18 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>; Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel (j.nr. 
TS20000-00451)

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel (j.nr. TS20000-00451) 

Idet der henvises til ovennævnte høring sendes hermed Dansk Erhvervs svar. 

Med venlig hilsen

Käthe Dahl-Jensen
Sekretær

T. +4533746031
KDJ@DANSKERHVERV.DK

  

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 17.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Vi arbejder for, at Danmark bliver
verdens bedste land at drive virksomhed i. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark. 

  
DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk

Børsen info@danskerhverv.dk

DK-1217 København K T. +45 3374 6000

  

Læs vores persondatapolitik online 

         



DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 

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

 

 

   jhs@danskerhverv.dk 
kdj 
 

Side 1/1 

 

 
Att.: Færdselsstyrelsen 
 
info@fstyr.dk 
cc. lsod@fstyr.dk 
 
 
J.nr. TS20000-00451. 

Den 3. december 2021 
 

Bemærkninger til: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af  
bekendtgørelse om taxakørsel 
 
Dansk Erhverv modtog ovennævnte høring den 12. november 2021.  
 
Dansk Erhverv har efter gennemlæsning intet at bemærke.  
 
Med venlig hilsen, 
 

 
Jesper Højte Stenbæk  
Fagchef for transport og infrastruktur 
 
 



From:                                 mail@atax.dk <mail@atax.dk>
Sent:                                  03-12-2021 15:46:40 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Svar på høring (j.nr. TS20000-00451)

På vegne af ATAX fremsendes følgende bemærkninger til høringen. 
 
Ændringsbekendtgørelsens § 1, nr. 3, hvor der indsættes ny § 4, stk. 1 og 2. 
I stk. 1 fremgår det, at styrelsen indhenter udskrift fra det centrale kriminalregister til brug ved 
bedømmelsen af om, hvorvidt den ansøgende virksomhed kan sandsynliggøre, at virksomheden kan udøves 
på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. 
Her nævnes der blot ”den ansøgende virksomhed”. Det bør præciseres hvilken personkreds der nærmere 
er tale om, da ellers kan skabes en retstilstand, hvor styrelsen kan indhente følsomme oplysninger ud fra 
egen vurdering af hvad der kan betegnes som ”den ansøgende virksomhed”. Det bør derfor præciseres om 
det er ledelsen, ejerne eller lignende. 
Derudover, bør styrelsen overveje om det er nødvendigt med udskrift fra det centrale kriminalregister eller 
om indhentelse af straffeattest til offentlig brug er fyldestgørende. 
I stk. 2 fremgår, at der indhentes straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra det centrale 
kriminalregister. Det fremgår ikke af bestemmelsen i hvilke situationer, at det er nødvendigt at indhente 
udskrift fra kriminalregistret. Det bør præciseres, så det kan udledes af bestemmelsen, at det kun er i 
bestemte situationer, at udskriften kan indhentes. 
 
Ændringsbekendtgørelsens § 1, nr. 8, hvor der indsættes ny § 24b 
Af formuleringen i § 24b fremgår det, at der efter anmodning skal indsendes dokumentation til styrelsen til 
brug for tilsyn af overholdelse af taxilovens § 10. 
Der fremgår ikke hvilken slags dokumentation der er tale om. Det bør præciseres nærmere, hvilken slags 
dokumentation styrelsen kan anmode om, så tilladelsesindehaveren har mulighed for at indrette sig 
herefter, fx ved tilretning af lønsedler, løbende journalisering af ønskede dokumenter. Det skal være muligt 
for tilladelsesindehaveren at kunne forudse, hvordan et eventuelt tilsyn skal håndteres. 
 
Såfremt I har brug for yderligere uddybning af ovenstående, er I velkomne til at kontakte os. 
 
 
Venlig hilsen 
Josephine Heger Søndergaard 
 

Avedøreholmen 96 C 
2650 Hvidovre 
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00 
 


