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Høring over udkast til bekendtgørelse om udpegelse af 

tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i hen-

hold til visse forordninger 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udpe-

gelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til 

visse forordninger i høring. 

Færdselsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger senest 

den 2. juni 2020. 

Baggrund 

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om 

godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 

26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af 

denne lovs vedtagelse.  

 

Hensigten med lovforslaget er blandt andet at opdatere den retlige 

ramme for reglerne om godkendelse af køretøjer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre en høj 

grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.  

 

Opdateringen af godkendelsesreglerne skyldes blandt andet gennemfø-

relse af forordning 2018/858 om godkendelse af motorkøretøjer m.v., 

der sammen med forordning 168/2013 om godkendelse af to- og tre-

hjulede køretøjer m.v. og forordning 167/2013 om godkendelse af land-

brugs- og skovbrugskøretøjer udgør det primære grundlag for godken-

delse af nye køretøjer m.v.  

 

Ændringen til lov godkendelse og syn af køretøjer vil danne grundlag 

for en mere ensartet godkendelsesproces for køretøjer i Danmark. 

Dette gælder både for de køretøjer, der er omfattet af typegodkendel-

sesforordningerne og de køretøjer, der ikke er omfattet af forordnin-

gerne som f.eks. ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer.  

 

Med afsæt i lov om godkendelse og syn af køretøjer er det hensigten, 

at en række bekendtgørelser udmøntes i løbet af de næste 2 år, der 

tilsammen skal udgøre det retlige grundlag for den nye godkendelses-

ordning. Færdselsstyrelsen vil derfor løbende sende nye bekendtgørel-

sesudkast i høring.  
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I første omgang vil der blive udarbejdet bekendtgørelser, som sikrer 

gennemførelse af forordningerne i forhold til blandt andet EU-typegod-

kendelse af køretøjer m.v. fremstillet i ubegrænsede serier, typegod-

kendelse af køretøjer fremstillet i små serier og udpegelse af tekniske 

tjenester, hvilket denne høring er en del af.   

 

Bekendtgørelsens indhold 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder bestemmelser om udpegning af 

tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til følgende 

forordninger (herefter typegodkendelsesforordningerne): 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. 

maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkø-

retøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 

ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 

og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 

5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af 

landbrugs- og skovbrugstraktorer 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 

15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- 

og trehjulede køretøjer samt quadricykler 

Bekendtgørelsesudkastets bestemmelser er nødvendige for at gennem-

føre typegodkendelsesforordningerne i dansk ret i forhold til tekniske 

tjenester og dermed sikre opfyldelse af Danmarks EU-retlige forpligtel-

ser på området.   

En teknisk tjeneste er en virksomhed, der er udpeget til at fungere som 

prøvningslaboratorium, der skal udføre prøvninger af køretøjer m.v., 

eller som overensstemmelsesvurderingsorgan, der skal udføre den ind-

ledende vurdering og andre prøvninger eller inspektioner på køretøjs-

området. Resultaterne af en prøvning m.v. kan herefter danne grundlag 

som dokumentation for, at køretøjet eller systemet, komponenten eller 

den separate tekniske enhed overholder de gældende krav i den rele-

vante forordning.  

Bestemmelser 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder bl.a. bestemmelser om følgende: 

• Ansøgningsprocedure 

• Akkreditering 

• Tavshedspligt 

• Meddelelsespligter 

• Forsikringsforhold 

• Digital kommunikation  

• Sprog 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen ikke medfører 

erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet, der medfører en 

kvantificeringsforpligtelse. 

Agil erhvervsrettet regulering 
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Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at principperne for agil erhvervs-

rettet regulering ikke er relevante for dette forslag til bekendtgørelse, 

idet den foreslåede bekendtgørelse ikke medfører konsekvenser for 

virksomhedernes mulighed for at teste, udvikle og anvende digitale tek-

nologier og forretningsmodeller. 

Ikrafttræden 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020 

Det skal hertil bemærkes, at forordning 2018/858 om bl.a. typegod-

kendelse af motorkøretøjer træder i kraft den 1. september 2020. 

Høringsfrist m.v. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til 

vores hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lieg@fstyr.dk – senest 

den 2. juni 2020, mærket j. nr. TS20000-00264. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Charlotte Kryger Ander-

sen på mail chka@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk.  

En liste over høringsparterne vedlægges.  

Høringsmaterialet kan også gennemlæses på Høringsportalen på 

www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive 

gjort tilgængelige.  

Færdselsstyrelsen skal bemærke, at de hørte parter normalt ikke ori-

enteres, når en bekendtgørelse er udstedt. 

Den udstedte bekendtgørelse kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-

side www.fstyr.dk under Lovstof. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev inde-

holder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyheds-

brevet kan ske på www.fstyr.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nicklas Svendsen 

Fuldmægtig 
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