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Sorsigvej 35 

6760  Ribe 

 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

Til høringsparterne 

Sagsnr.: TS20000-00326  

Dato: 21-09-2020 

Sagsbehandler: KWIL 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende 

køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendt-

gørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsord-

ning for motoriseret løbehjul 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køre-

tøj og motoriseret skabeboard og udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul i 

høring.  

Høringsfristen er den 19. oktober 2020. 

Bekendtgørelsesudkastene har til formål at fastsætte krav om, at fø-

rere af selvbalancerende køretøjer, motoriseret skateboard og motori-

seret løbehjul skal anvende en fastspændt cykelhjelm under kørsel. 

Overtrædelse heraf vil kunne straffes med bøde.  

Derudover er indledningen i begge bekendtgørelser tilpasset, herun-

der som følge af, at Færdselsstyrelsen er blevet en selvstændig sty-

relse pr. 1. januar 2020.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Det vurderes, at bekendtgørelsesudkastene ikke vil medføre økonomi-

ske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, da ændrin-

gerne alene vedrører fastsættelse af adfærdskrav for brugere af selv-

balancerende køretøjer, motoriserede skateboards og motoriserede 

løbehjul. 

Det vurderes, at bekendtgørelsesudkastene ikke vil medføre admini-

strative konsekvenser for borgere. 
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Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. november 

2020.  

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc til kwil@fstyr.dk, se-

nest den 19. oktober 2020, mærket j.nr. TS20000-00326.  

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 hø-

ringsportalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtyk-

kes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn of-

fentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle hørings-

svar, der omhandler ændringerne.  

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjem-

meside www.fstyr.dk under Love og regler. Færdselsstyrelsens ny-

hedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmel-

ding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside 

www.fstyr.dk.   

 

Venlig hilsen 

Katrine Willer 

Fuldmægtig 
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