
From:                                 Anders Jessen
Sent:                                  18. februar 2021 13:59 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Jeanett Cameron Sutcliffe
Subject:                             ITD-Høingssvar om justering af kørekortbekendtgørelsen - TS2100100-00209

Hej med jer, 

ITD sender her foreningens høringssvar ang. en justering af kørekortbekendtgørelsen, jf. jeres ref.nr. 
TS2100100-00209.

Se hertil vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen | Best regards

Anders Jessen
Chefkonsulent, Politisk afdeling

T: +45 7367 4553 | M: +45 2344 1666 | aj@itd.dk
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Færdselsstyrelsen  
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Sendt pr. mail til info@fstyr.dk + cc jsut@fstyr.dk 
 
 
 
Jeres ref.: TS2100100-00209 Vores ref.: AJ/- Kundenr.:    Dato: 18-2-2021 

 
 
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om kørekort 
 
ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport kvitterer for muligheden for at 
fremkomme med bemærkninger til ovennævnte høring.  
 
Færdselsstyrelsens høring indeholder forslag om, at bekendtgørelse om kørekort § 100, stk. 1, tilpasses, 
så politiet straks skal inddrage førerretten administrativt i sager, hvor føreren sigtes for 
færdselsovertrædelser omfattet af definitionen af vanvidskørsel. 
 
ITD har i forbindelse med foreningens høringssvar til L 127 Forslag til lov om ændring af færdselsloven 
(Skærpet indsats mod vanvidskørsel) hilst det velkommen, at der sættes hårdt ind over for vanvidskørsel. 
 
ITD er dog fortsat stærkt bekymret for, at de foreslåede regler om tredjemandskonfiskation i L 127 finder 
anvendelse for transporterhvervet. ITD anser det for urimeligt at pålægge virksomhederne store 
økonomiske tab for en forseelse, som de ikke selv er ansvarlig for.  
 
I relation til nærværende høring er der imidlertid alene 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.  
 
 

Med venlig hilsen  
 
ITD 
 
 
 
Anders Jessen 
 
Chefkonsulent, Erhvervspolitisk afdeling 
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