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Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

 

Til høringsparterne 

Sagsnr.:TS20311-00117  

Dato: 16-04-2019 

Sagsbehandler: LOBV 

 

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om taxikørsel 

 

Hermed fremsendes høring over udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om taxikørsel.  

Der er høringsfrist den 14. maj 2019.  

Der vedlægges til orientering en liste over de hørte myndigheder og 

organisationer.  

 

Ændringsbekendtgørelsen udstedes på baggrund af de erfaringer 

Færdselsstyrelsen har gjort sig i forbindelse med de seneste knap 1½ 

års administration af de nugældende regler på taxiområdet. Der har 

vist sig et behov for ændring af sagsbehandlingsreglerne i forhold til 

ansøgning om chaufførkort.  

Der er tale om ændringer af regler, der primært har til formål at gøre 

reglerne nemmere at administrere og sikre en mere smidig sagsbe-

handling. Hertil kommer en skærpelse af kravet om ekstern censur.  

Dette udkast til bekendtgørelse indeholder: 

 Præcisering vedr. indgivelse af ansøgning om chaufførkort 

 Præcisering af indhentelse af oplysninger, der vedrører vandel 

og god skik 

 Helbred 

 Indførelse af krav om 100% ekstern censur på den praktiske 

prøve på kvalifikationskursus for chauffører 

 Konsekvensrettelser 

Uddybning af ændringerne 
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Præcisering vedr. indgivelse af ansøgning 

Der er tale om en ændring, der gør ansøgningen mere gennemskuelig 

med opdeling af hhv. førstegangsudstedelse og fornyelse af chauffør-

kort. Endvidere præciseres det, at en lægeattest skal vedlægges an-

søgningen. 

Præcisering af indhentelse af oplysninger, der vedrører vandel og god 

skik 

Det præciseres, at ansøgere, der har eller har haft bopæl i udlandet 

skal indgive en straffeattest fra bopælslandet. Endvidere gøres det 

muligt at indhente yderligere oplysninger til brug for vurdering af van-

del, hvor denne mulighed reelt kun gør sig gældende for vurderingen 

af god skik i den nuværende bekendtgørelse. Disse ændringer gør sig 

gældende for både vognmænd og chauffører. 

Helbred 

Bestemmelsen om krav til helbred er tilrettet. Herunder er det præci-

seret, at en lægeattest ved ansøgningens indlevering ikke må være 

mere end 3 måneder gammel ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hen-

syn. 

Ekstern censur 

Kravet om ekstern censur ændres fra 10% til 100%, så det svarer til 

prøven til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D, hvor prø-

ven afholdes af en ekstern prøvesagkyndig. Kravet om 100% ekstern 

censur skal bidrage til en objektiv og uvildig vurdering af elevens 

kundskaber. Begge uddannelser forudsætter blandt andet, at eleverne 

kan opfylde et sprogkrav, og de afsluttes med en praktisk prøve. 

Konsekvensrettelser 

”Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen” er ændret til ”Færdselsstyrelsen” 

som følge af, at opgaveporteføljen vedr. taxikørsel er flyttet hertil. 

Herudover er der i § 24 indsat et nyt stykke 4, der gør det muligt for 

personer, der er optaget på redder- eller ambulancebehandleruddan-

nelse kan gennemføre kvalifikationskursus, selv om betingelserne om 

alder og kørekort ikke er opfyldt. Denne undtagelse findes allerede i 

taxiloven, men er ikke blevet gentaget i bekendtgørelsen. Der er der-

for alene tale om en berigtigelse af en uoverensstemmelse mellem lo-

ven og bekendtgørelsen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Færdselsstyrelsen vurderer, at ændringsbekendtgørelsen ikke medfø-

rer væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for er-

hvervslivet eller borgerne.  
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Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at principperne om agil er-

hvervsrettet regulering ikke er relevante.  

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.  

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til vores hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lobv@fstyr.dk  senest 

14. maj 2019, mærket j.nr. TS20311-00117 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Lotte Bank Vester 

på mail lobv@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 

parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 

derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-

side www.fstyr.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også 

information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan 

ske på vores hjemmeside www.fstyr.dk.  

 

Venlig hilsen 

 
Lotte Bank Vester 

Fuldmægtig  
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