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www.fstyr.dk 

Til høringsparterne 

Notat 

Sagsnr.: TS20513-02384  

Dato: 23-03-2021 

 

Høring over udkast til cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse 

om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registre-

ret i udlandet og cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret 

campingvogn med bil registeret i Færøerne 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til cirkulære om ophævelse af cirkulæ-

reskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registreret i 

udlandet og cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn 

med bil registeret i Færøerne i høring.  

 

Høringsfristen er den 23. april 2021. 

 

Cirkulæret har til formål at ophæve de to cirkulæreskrivelser, som har fastsat krav 

til udlejningsvirksomheder og borgere i forbindelse med kørsel med en dansk ind-

registreret campingvogn koblet på en udenlandsk registeret bil.  

Styrelsen har vurderet, at der på grund af udviklingen i lovgivningen og teknikken 

på området ikke længere er behov for de to cirkulæreskrivelser. Der er således 

styrelsens vurdering, at den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område 

for Bedre Regulering (OBR), som har vurderet, at cirkulæret medfører administra-

tive lettelser for erhvervslivet.  

De administrative lettelser består i, at udlejere kan spare op til 1 time pr. udlejning, 

da der ikke længere er krav om, at erhvervsmæssige udlejere skal påføre lejekon-

trakten, at de har påset, at sammenkoblingen er forsvarlig ved udlejninger af 

dansk registreret campingvogn til brug med køretøj registreret i Finland, Sverige, 

Norge eller Færøerne. Disse lettelser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor 

de ikke kvantificeres nærmere. 
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Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for 

cirkulæreudkastet, da cirkulæret ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for 

at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 

Øvrigt 

Det foreslås, at cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk med cc. til jikj@fstyr.dk og tsch@fstyr.dk senest 

den 23. april 2021, med angivelse af sagsnr. TS20513-02384. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes på mail til Jimmi Kjær, jikj@fstyr.dk 

eller Trine Schjødt, tsch@fstyr.dk, 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen ef-

ter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der samtidigt til, at ved-

kommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der om-

handler ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside 

www.fstyr.dk under Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder 

også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på 

Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jimmi Kjær 

Fuldmægtig 
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