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Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 

 

Færdselsstyrelsen har den 1. februar 2021 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om kørekort i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til 

bekendtgørelse har også været offentliggjort på Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 1. marts 2021. 

Styrelsen har modtaget ét ikke-ministerielt høringssvar fra ITD - Brancheorganisation for den 

danske vejgodstransport. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i det modtagne høringssvar. 

Færdselsstyrelsens kommentar følger efter i kursiv. 

 

1. Generelle bemærkninger 

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport bemærker, at der i relation til 

nærværende høring alene er tale om en tilpasning af reglerne i kørekortbekendtgørelsen, så de 

kommer til at flugte med intentionen i L 127 om straksinddragelse af førerretten. ITD har ingen 

bemærkninger til den del, og foreningen bakker følgelig op om justeringsforslaget i 

kørekortbekendtgørelsen. 

Kommentar: 

Færdselsstyrelsen finder det positivt, at der støttes op om tilpasningen i bekendtgørelse om 

kørekort således, at politiet straks kan inddrage førerretten administrativt i sager, hvor føreren 

sigtes for færdselsovertrædelser omfattet af definitionen af vanvidskørsel.  
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2. Øvrige ændringer 

Færdselsstyrelsen skal bemærke, at bekendtgørelsen indeholder en ophævelse af § 53, stk. 4.  Af 

hensyn til de særlige omstændigheder som følge af corona ophæves pausereglen i 

bekendtgørelsens § 53, stk. 4, hvorefter ansøgere, der er fraværende i mere end tre måneder i 

forbindelse med gennemførelsen af den særlige køreundervisning efter et kørselsforbud, skal 

påbegynde den særlige køreundervisning på ny. 
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Bilag 1 

 

ATAX Arbejdsgiverforening for indehavere af taxi-, OST-, limousine- og sygetransport 

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) 

Brancheforeningen Flextrafik Danmark 

Dansk Erhverv 

Dansk PersonTransport (DPT) 

Danske Regioner 

Datatilsynet 

DI - Dansk Industri 

DI - Transport 

DTL - Danske Vognmænd 

Erhvervsstyrelsen (OBR) 

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd 

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 

Justitsministeriet 

KL - Kommunernes Landsforening 

Landbrug & Fødevarer 

Motorstyrelsen 

Rigsadvokaten 

Rigspolitiet 

Rådet for Sikker Trafik 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Vejdirektoratet 

 


