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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet  

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet i høring.  

Høringsfristen er den 6. maj 2022. 

Der har fra Færdselsstyrelsen og branchen været et ønske om at ændre fristen for at meddele 

forfald i bekendtgørelsens § 5.  

Med de nuværende regler er incitamentet for at melde afbud til prøve, hvis eleven f.eks. er 

forhindret tre dage før prøven, begrænset, da der under alle omstændigheder skal indbetales et 

nyt gebyr, hvis afbuddet meddeles efter 5 dages fristen. Hvis der ikke meldes afbud, vil prøvetiden 

være spildt, da den ikke kan bookes til anden side. 

Muligheden for at melde afbud med kortere varsel vil øge fleksibiliteten i prøveafviklingen, da der 

gives mulighed for, at flere prøvetider udnyttes. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervsliv og borgere. 

Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre 

Regulering (OBR), som har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative 

konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.  

Agil erhvervsrettet regulering 

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

bekendtgørelsesudkastet, da bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for 

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

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022. 
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Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til kwil@fstyr.dk senest den 6. maj 2022, med angivelse af 

j.nr. 2022-168591. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Katrine Willer på mail kwil@fstyr.dk eller til 

info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar og medsendte 

kontaktoplysninger offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

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 

Katrine Willer 
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