
From:                                 jn@peomi.dk
Sent:                                  21. september 2020 10:30 (UTC +01)
To:                                      Katrine Willer
Subject:                             Re: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Hej

AutoCamperRådet har ingen bemærkninger til de 2 bekendtgørelser.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen
Formand for AutoCamperRådet

Den 21. september 2020 kl. 07.04.31 +02.00, skrev Katrine Willer <kwil@fstyr.dk>:

Til høringsparterne

 

Se venligst vedlagte høring over:

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning 
for selvbalancerende køretøj og motoriseret skabeboard.

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning 
for motoriseret løbehjul.

 

Høringsfristen er den 19. oktober 2020.

 

Venlig hilsen

 

Katrine Willer
Fuldmægtig

 



From:                                 FMI-PK-MY08 Møller, Carina Vindahl
Sent:                                  21. september 2020 09:45 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer;FMI-PK-MY09 Pedersen, Flemming Høybye
Subject:                             TS20000-00326 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Efter gennemgang af nedenstående, er det FMI vurdering, at det ikke giver anledning til 
bemærkninger for Forsvarets fremtidige virke.
 

-      Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

-      Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
motoriseret løbehjul

 
 
Med venlig hilsen
 
Carina Møller
Overværkmester
Bilinspektør

Tlf: +45 2135 2594
Myndighedsafdelingen
__________________
FORSVARSMINISTERIET
Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup
 
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
 
 
Fra: FMI [mailto:fmi@mil.dk] 
Sendt: 21. september 2020 08:29
Til: FMI-MYN Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Emne: Vs: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020
 
(FMI-KI besked: Denne mail kommer fra Internettet.) 

Fra: Katrine Willer <kwil@fstyr.dk>
Sendt: 21. september 2020 07:04
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over:

mailto:fmi@mil.dk
mailto:kwil@fstyr.dk


From:                                 Johanne Berner Hansen
Sent:                                  21. september 2020 12:54 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             TS20000-00326; Høring

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ingen særlige bemærkninger. 
 
Vi skal dog bifalde, at styrelsen indfører hjelm-pligt i begge bekendtgørelser af hensyn til sikkerheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen

 
For vores privatlivspolitik se her.
 

  
Johanne Berner Hansen Dansk Bilbrancheråd  
Juridisk chef, advokat 
(L)

Kirkevej 1-3  

 
 

2630 Taastrup
 

Mobil +45 2241 5103 Tel +45 4399 6633  

 

 Mail jbh@dbr.dk

 
 
 
 
 

www.dbr.dk  

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kKJSm-0004UB-6O&i=57e1b682&c=EjxB_q9-PWLmey_UpJwBQ_pDJ46cG8EkNMBc_WcMKWsEsqwEisiUygSS7PvbWNsAhBqPl9YKLzJYdxNTRc1ZwPtyz2gNeN_-HKoOAYy31qSi8b9zi5pF67BWOHTa1qpQV29zLNrNFzrFA-ppN8fhOiDq2g4r1q6m1R_mBWjIpG-gt7dZXseI_KQ5gNjb8g2H1DSgpG6OpRuPKBLCKuJQvOdsNMCUVmGWtsy4-_Q6XuYAOYgKi6m3L4a2Gfk5tl1fbXUy6legLydtXIhnfysS5SJXAOZxx6n15JoQp47egklFWxUniQwlx8ygyPBLNZrb8UmGAbbnh-skm7q3C3WXEVUHSOp4H0MwpQPeO6jrr_3C1OfTTDwgJ9jbFKO1XdF1Yzwz3qrMnaMGJITrpTzUiQGzalb7WkPJ2Epc3d1FFl-UjxQHbYfvs44TB7cZKtlJmmI7VNFR9nFpKurS0tvQvid8pLmPMCSkggyvGB0Q_3g4zruxw-rzJ1zcnyO5aQacGGPlQFH18fXeutT23KzrawY1p3Iv3yvOluYsnm5LSzPhDbDMRH7e2u2P0MTWIXXW
mailto:jbh@dbr.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kKJSm-0004UB-6O&i=57e1b682&c=aBsuEGnMcBZiqrUKO0tq60h--TAfPcIvruFKXMiDEP_bXLZaekkOARQ-KmS4L_lfLsOjnOEE0RF9db--G0iJfostYolxxCG3dR8qmz3K_0q8OmF9DkYERMDSEGpHMhs9al35r5zhgG_uh0iN05y6_Csp6Gn3g8mWMIYJ_8Ly3GWISdGmqdiSopgLtlTjnA6hvixVF9m7IH53B8zV-0W95e0ugS0uEDjNp_dErR_rIPr9CQRhUz18WQQHLuuR5CqQmexgZ1Asj8OYG-igeKSnyH1pKlpZaoR-ZVFdZrJDQXyC5bX2i4OfBCrqei2iFCG3XktqJuENkQuhcjIjVcuHKQz7Gy8nJ1eja_aXWiSC36jqjU57oUVSohimHUiXI6t1ji_aQf9_14Ht2XDL_2U0CdSfTFljYXbbcCeaJnjPEHVtDn3fpljvt0gWk6rHRpn2U5fKHh649V4hGciVWBZ4vizbVXwMZMAoHh1OGCO13Jrc1Gkh1ApZd4BtDg9yNGAPw4YVAooqkskXBjYXrNuZGKfbiv99lqbyA1WfbZSSMKYK9n03M_jOSUZHZRa_VG2V


From:                                 Erik Lund Lauridsen
Sent:                                  21. september 2020 16:43 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             Svar : Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til 
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende 

køretøj og motoriseret skateboard.
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret 

løbehjul.
Med venlig hilsen
 
Erik Lund Lauridsen
T 72 20 87 45  |  ELL@at.dk
 

 
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Behandling af personoplysninger
 
 
 

Fra: Katrine Willer <kwil@fstyr.dk> 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over:

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvbalancerende køretøj og motoriseret skabeboard.

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
motoriseret løbehjul.

 
Høringsfristen er den 19. oktober 2020.
 
Venlig hilsen
 
Katrine Willer
Fuldmægtig
 

mailto:ELL@at.dk
mailto:at@at.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kKN2g-0001hz-3F&i=57e1b682&c=A382CkQW4ufLE-Lzugwq73hd5iVkVwVSIeWojG_iVhVRnRa2FpW6AVWgIcuEBY5rtJfxsicY2uargyO1g-sssGD5RPNx2Zf9Qyfet2mSycaRpFgL_CKiOMZajAbSAammcg5xTJ-fUb8qpUNbMCew3IsDCbvX_hbhyvY8io4KFlkNfykV87AyMwUXKWpnotVVDfLrFLpaMNggJ8H8-ZGF56iivzCnhvWFbVdQyhfdCos
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kKN2g-0001hz-3F&i=57e1b682&c=Vhm2fQnpcFzj24Whuw9H5LeB1iN4UEKIqLwzCBe5YT_Q1BL1kEDdhqomkbmIMeFtcq3iw12TPK0S1v7BBqjsHaDtHn5dI9jmD9wIGZCePvEDbcuU2mSIhTE5saLnSlkx5qw-PYDMcsw8mDGM06Ob1iNwDzcfqttURomDLv61k1uwBPb5dcLhj233PoOFeNT0gCNOFOqbaMUkGld16wbc3LfOA7qCFsn-LjptuQjNxKHMdhswX7IoPE5iObkhF05pTzx_rYA7bkBLJCo9bN8ETAHt1W5tmXzJGEh1UIclBtLASQUAlT5LGgLEdWXQKQCJze9we7R31yGMc4_HXIHoUQ
mailto:kwil@fstyr.dk


From:                                 Christian Reinhold Jensen
Sent:                                  23. september 2020 10:40 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Katrine Willer
Cc:                                      ´Sekretariat@VestreLandsret.dk´;Alex Elisiussen;Anni Højmark;Betina 
Heldmann;Carina Marie Gjede Hansen;Christian Lundblad;Mikael Sjöberg;Dommerfuldmægtigforeningen 
v/Stine Nielsen;´Domstolsstyrelsen´;Elisabet Michelsen;Helle Bertung;Henning Larsen;Henrik 
Agersnap;Henrik Engell Rhod;Henrik Johnsen;Jørgen Lougart;Lonnie Gredal Rasmussen;Lotte 
Wetterling;Malene Welin;Marie Louise Klenow;Susanne Skotte Wied;Søren Axelsen
Subject:                             (Sagsnr. TS20000-00326) - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om 
ændr. af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

Høringssvar fra Østre Landsret.

Med venlig hilsen 

Christian Reinhold Jensen
chefsekretær
Direkte: + 45 99 68 62 13
Mobil: + 45 23 71 30 32

Østre Landsret
Præsidentsekretariatet
Bredgade 59
1260 København K.
Tlf.: + 45 99 68 62 00
www.OestreLandsret.dk

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kL0Ko-0004x7-47&i=57e1b682&c=b1X9C0SPDZSSLS_ekcPObSZ5IzW2T_XaHcZ7VjaXYaZM4DvEu46NEX4i9iMHEgmoLCkIFDzonOODU38B59Pl2ENL3yxYUOzus_B5h2ktfarQ_i0bUKt53MflB0GcAlAwd-E8cn_K1Hyk7plra8PG44OBvzeEkCJBjUsUPZ8hHOzPnC6LhziGnGq7mh57yLjSd4LwcZ_ssRs6PFuGm98f53Ls7lhYRXk_3JwvnDef4xw


Østre Landsret
Præsidenten

Bredgade 59, 1260 København K.     Tlf. 99 68 62 00      Mail: praesident@oestrelandsret.dk      Hjemmeside: www.oestrelandsret.dk

Den 21-09-20 
J.nr. 40A-ØL-67-20
Init: sdy

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Sendt pr. mail til: info@fstyr.dk og kwil@fstyr.dk 

Færdselsstyrelsen har ved brev af 21. september 2020 (Sagsnr. TS20000-00326) anmodet om 

eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendt-

gørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

mailto:info@fstyr.dk
mailto:kwil@fstyr.dk


From:                                 ´Sekretariat@VestreLandsret.dk´
Sent:                                  23. september 2020 14:16 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Katrine Willer
Subject:                             Høringssvar fra Vestre Landsret

Med venlig hilsen
Lars B Olesen
Kontorfuldmægtig

Vestre Landsret
Sekretariatet
Asmildklostervej 21
8800 Viborg.
Tlf.: + 45 99 68 80 00
www.VestreLandsret.dk

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kL3hR-0004IN-3a&i=57e1b682&c=8ZBvjKtOrDeF9_a7mU3_egA6DK3O3izwLHXsNecsZcEZlwHU7ASPmT0clN0c-CyQwFGL6bmPj0vveJ5hOdc9BPRp3Q4KwZOn2_8Hnt3VGVt-msgvZygkb9JtLH5bISVoW7NqPAWcdzjxVlFcokvMtmog_xoWaEK9rQcWTedPxd7KS_PiVPDN3IOci5TY7_pF5W5IYSzV0WUsLd9I4pbANWcQnhcCOa_1gHWXOKI_iQc




From:                                 Fie Mørup
Sent:                                  29. september 2020 13:58 (UTC +01)
To:                                      Katrine Willer
Subject:                             Sv: FSYR - Offentlig høring - frist 19. oktober 2020 (MFVM Id nr.: 5394864)

Kære Katrine
 
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til bekendtgørelserne.

Venlig hilsen
 
Fie Mørup
Studentermedhjælper | Koncern Jura
+45 30 63 76 15  | +45 30 63 76 15  | fimoe@mfvm.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42  | 
mfvm@mfvm.dk | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kNEHZ-000Qfa-
3J&i=57e1b682&c=lE3lsIuZJHJSwTSz9ljA0ALQFHkZLNv2Ovsk5Cgzp8x1J_k56yloyKS-
OCmLB_bxGw4z2Jt6YQ9L9k20jxb7FWwtkFY-B6q-
lPHdKlTdPD7SYpg3aK9KkmEOMY5MxLL2EB1bVCkA3W_ubkukqbxZUctIkqzsRDJP-
xmSIuqWLYvoGKVhH1MYEssgtZ2haoJT7U1YD36kBJdUT6TDeu0P3g

Til:
Fra: Katrine Willer (kwil@fstyr.dk)
Titel: FSYR - Offentlig høring - frist 19. oktober 2020
E-mailtitel: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020
Sendt: 21-09-2020 07:04:31

Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over:

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvbalancerende køretøj og motoriseret skabeboard.

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
motoriseret løbehjul.

 
Høringsfristen er den 19. oktober 2020.
 
Venlig hilsen
 
Katrine Willer
Fuldmægtig
 



From:                                 Thomas Bove Kanto
Sent:                                  5. oktober 2020 09:42 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer;Tina Dalsgård Breiner
Subject:                             J.nr. TS TS20000-00326

Til Færdselsstyrelsen
 
Motorstyrelsen har ingen bemærkninger til de fremsendte udkast til bekendtgørelser.
 
Venlig hilsen
 
Thomas Bove Kanto
Specialkonsulent
Ledelsessekretariat
 
+45 72 37 34 09
Thomas.Kanto@MOTORST.DK
 

 
Motorstyrelsen
Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg
www.motorst.dk
 
Sådan behandler vi persondata
Motorstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

 

Fra: Katrine Willer <kwil@fstyr.dk> 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over:

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvbalancerende køretøj og motoriseret skabeboard.

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
motoriseret løbehjul.

 
Høringsfristen er den 19. oktober 2020.
 
Venlig hilsen
 
Katrine Willer
Fuldmægtig
 

mailto:Thomas.Kanto@motorst.dk
www.motorst.dk
www.motorst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPL8v-0005Fd-4c&i=57e1b682&c=yvLy7XC-FGD7UsitDztCW1U2vwNQBVjNLjJyaypySD7bjT_comoXcbePkAy6hZ3lIh1Bg_U7-2J5c3jtUZulnnO4tfYmosWK645S0EDoV32Njf3it09M0yY_7x7lNkuXMseSRuosByi4NyTEpB0h1oPwDxBZfnicEQWV7UUQzwMh_2bsNeJ7Ys_ah-2IzrtSXjYGnlCq1HmDs-DYLTcqs__wAN3nseb4tlnyJggLtxp0ZmQJ5UMS2K2x5bb5TMJC
mailto:kwil@fstyr.dk


From:                                 Pernille Ehlers
Sent:                                  9. oktober 2020 11:55 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Katrine Willer
Cc:                                      Mogens Kjærgaard Møller
Subject:                             SV: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til Færdselsstyrelsen

Hermed Rådet for Sikker Trafiks høringssvar, vedhæftet som pdf.

Med venlig hilsen

Pernille Sølund Ehlers
Chefkonsulent

Mobil: +45 61 70 41 09
Lersø Parkallé 111
2100 København Ø
www.sikkertrafik.dk

Fra: Borgerhenvendelse 
Sendt: 21. september 2020 08:26
Til: Mogens Kjærgaard Møller 
Cc: Pernille Ehlers 
Emne: VS: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Fra: Katrine Willer <kwil@fstyr.dk> 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over:
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og 

motoriseret skabeboard.
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kQp7f-0005OI-5U&i=57e1b682&c=eGttTVxysXXewrCzwSq0GYDScJRg0gFcHe6bvxAbqWPTj4njJzzFtTXxuh_GuEt0HyKecGbsTE9LAW5ZFlrtf8nX2djQg4u1EEH2wI7bZZWn0v7_HYTvzZiVT-K-IoeKAs8Ci9Wo7yvWfOT8fQ3UakHbUrEZwor4IE1tIzmiltTKBhj19pQVP_sLYHnfoGUVrjR45OXT7sQqtyx9mWKiFJnn0mzCYtys-zYyrifLMsQ
mailto:kwil@fstyr.dk


 

Til  

Færdselsstyrelsen 

info@fstyr, Cc:kwil@fstyr.dk 

Sagsnummer: TS20000-00326 

 

 

 

      Den 9. oktober 2020 

                                                                                       

  

Vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning 

for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og forsøgsordning for 

motoriseret løbehjul (forslag om hjelmpligt på elløbehjul mv.) 

 

Rådet for Sikker Trafik har modtaget ovenstående i høring og har følgende 

kommentarer: 

 

Rådet for Sikker Trafik støtter fuldt ud forslaget om at gøre det lovpligtigt at køre med 

cykelhjelm på el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer. 

 

Færdselsstyrelsens evaluering af forsøgsordningen viser, at risikoen for at komme til 

skade på el-løbehjul er ca. 7 gange større pr. kørt km, sammenlignet med cykel og 

knallert. Og data fra Akutberedskabet i Region Hovedstaden viser, at der i løbet af de 

første ca. 1,5 år af forsøgsperioden, hvor disse køretøjer har været tilladt i trafikken, 

alene i hovedstadsområdet er registreret ca. 350 tilskadekomne på el-løbehjul, heraf 

havde ca. hver 4. hovedskade (inkl. kraniebrud). Kun ca. 3 % af alle de registrerede 

tilskadekomne havde hjelm på. 

 

Brug af cykelhjelm nedsætter risikoen for alvorlige hovedskader med ca. 60 %. Der er 

således et stort forebyggelsespotentiale i at gøre hjelmbrug obligatorisk på elløbehjul 

mv., set i lyset af den meget lave hjelmbrug og den høje risiko, der er ved at køre på 

elektriske køretøjer.  

 

 

  

Med venlig hilsen 

 

Mogens Kjærgaard Møller 

Administrerende direktør 



From:                                 Dennis Lange
Sent:                                  14. oktober 2020 12:37 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             SV: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til rette vedkommende

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Venlig hilsen 

Dennis Lange 
Chefkonsulent 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk · fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

Fra: Katrine Willer 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over:
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og 

motoriseret skabeboard.
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

Høringsfristen er den 19. oktober 2020.

Venlig hilsen
Katrine Willer
Fuldmægtig

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSeAJ-0003Ft-3t&i=57e1b682&c=rMRAsLRI87AO-i6L2yphiuu2l30rKbz8L_yJTUaYsuFYuNMCkXtkc0Ms6Ctpkt3jIMxEBkxBj6grvDJPTie0StmyCG8yF8GyPu5q0BeIIk2BtiQuAAquGoihKRVq3Eg1oHlDCpIh-Mv7UMsb-zdrW6CgghvWG1DovQ0Tx-zFapNjc4BXvQjzafmC7HPaVRzNhT7z_G8Qol8hvB20rgoAFw


 

 

Firskovvej 32 

Postboks 500 

2800 Kgs. Lyngby 

 

Tlf. +45 70 13 30 40 

 

CVR nr. 10 37 67 18 

 

fdm@fdm.dk 

www.fdm.dk 

 

 

 

 

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

 

Sendt pr. e-mail til info@fstyr.dk, cc til kwil@fstyr.dk 

14-10-2020 

 

Dir. tlf. 

+45 45 27 07 13 

 

E-Mail  

dbl@fdm.dk 

 

Sagsnr. 

S20-7347 

 

Ref: DBL/ 

 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og 

motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om æn-
dring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret 
løbehjul  
 

FDM takker for det fremsendte høringsmateriale. 

 

FDM hilser forslaget velkommen. Vi vil dog opfordre til, at man, inden reg-

lerne evt. måtte træde i kraft, undersøger om trafiksikkerheden i de lande, 

der har indført et lignende påbud, er blevet positivt påvirket. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

Dennis Lange 

Chefkonsulent 

 



From:                                 Louise Møbius Heidtmann
Sent:                                  14. oktober 2020 14:07 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             Vedr. høring over bekendtgørelser om forsøgsordninger for selvbalancerende 
køretøj og motoriseret skateboard samt motoriseret løbehjul.

Til Færdselsstyrelsen, 

Færdselsstyrelsen har fremsendt nedenstående høring over udkast til bekendtgørelser om ændring af 
bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og ændring af 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

Justitsministeriets har ingen bemærkninger til fremsendte udkast. 

Med venlig hilsen 

Louise Møbius Heidtmann
Fuldmægtig

Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K 
Tlf. direkte: +45 20 47 99 57 
Tlf.: 7226 8400 
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Katrine Willer <kwil@fstyr.dk> 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over:
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende 

køretøj og motoriseret skabeboard.
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret 

løbehjul.

Høringsfristen er den 19. oktober 2020.

Venlig hilsen
Katrine Willer
Fuldmægtig

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSfYz-000343-3J&i=57e1b682&c=HQwAyhd17cOC-FAn4i2YSKrS0rdO7UQQSY8Bzjk61uyvqn9m-7_SUz2zUkWUA689GksrasRRvgSDxb6a8BY7E9BO_XRAbIqXPfw70wgkHEWUZ2qsj9jnmNyKZmqwCjjcCljgfAUv9PhCduqqknopx7ueIE3rOSSDTEZTxtwNbOpyfl64CUPwGFPJYqHyTKnv9lUs1dSpbQaWtBoCtXBtFggI9eXySI9h3pU61EJoUsqdFdbvKHlDJN7JCaqoWTjM
mailto:jm@jm.dk
mailto:kwil@fstyr.dk


From:                                 DEP Høringer
Sent:                                  19. oktober 2020 13:48 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             EMs høringssvar: Offentlig høring - j.nr. TS TS20000-00326 (EM Id nr.: 207931)

Til Færdselsstyrelsen

Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring.

METTE SLOTH HEDEGAARD (EM-DEP) 
Direktionssekretær 

Slotsholmsgade 10-12 
1216 København K 
meshed@em.dk
Tlf. 33 92 33 50 
Mobil +45 91 33 70 46 

EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede 
modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne 
e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig. 

Fra: Katrine Willer 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over:
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 

selvbalancerende køretøj og motoriseret skabeboard.
 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret 

løbehjul.

Høringsfristen er den 19. oktober 2020.

Venlig hilsen
Katrine Willer
Fuldmægtig

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUTg2-000PlW-3c&i=57e1b682&c=d5aHx8R5eSewXJNGU7In11F2HhjcjbBMl-_OIUMLfa0oTKRCuW6945GDhCvr9jaRa-j3pqIpr1GOs88DnwX_NSsZ6SjX247SaudbBIZUJylrHpJmqCt-8_XkugWn_oKPuOpCJE99uXei6fv6i7J9CuTBRZZPBSwy9PQ2d6rojNCEdn3e0Gw0AsONoqPidgpAQCaV1LDiTeKAfnxnXNXvfA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUTg2-000PlW-3c&i=57e1b682&c=nJJexBLivRca84u8LtN4zDJ3NNFDLn3KhvlZGFlSp8I2WNfCUo73EBeo9oREFaIvfzdKlT8gnYOwaUwSFOcjNNjwjFX6GOSQEc_e5LXDrtADusOMd66IH_7TOTBQjz0DthmVypgr4l-u-vEVLNajTcM33QGDIyN5rOKbSVywMfopDn-smj0nfaFimaxWf69z0vYAN6VxBvs6zSlynCbAqVKGx1jgYKr-mm8m13hxjmHoQIy66N-UA8nL-xvMFxEN
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUTg2-000PlW-3c&i=57e1b682&c=FJ6qF9DqNg6b929Xb2eQbDTZ_8H6GkkAREDj9aHY4Y0g1hf9_GzoUXWh1O7s4bx8tQKVv515e8u-dBNNyDSSRfg8qlI2FIDEG1stezMLg12BHuifnc6wFOjgk91oOZnsTUBTpQb-X4WU8TBzCz8bOfzjnG_IycemtzGPQ68Nz9RqkZUE8oZCzX0bLiEnQRvzRWUUcJ1ZpXzOJ3XD5JEo2tU9yZaNR0MTRj1-ZrxXRnsyRPr2hdKO3IfhYHFWEc9U
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUTg2-000PlW-3c&i=57e1b682&c=wywuZ5hi5Uy-NB8EPBp8-srPsWyEQ_DcXh1wkizhEe4xD4Ptqj162NDn6Lk1ZfgpZwJVlFP_ixgoGNPfDHcIbq5EKVlONc_AiOlJ1zP20gcCD_rCzEVQpM4-SrzfDhmlE22pYEcdgtJlNNfPf-It-b11y98v1DvO8u2PWnw6UAAU3-6t9CaKjNAF8J07B0Qr_TwfYXp6aRJ_-Zz5CQkr9qSKRuTSLi5SNDtJVyFPeUn2VhoI761YjDfx-rb4QoVI
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUTg2-000PlW-3c&i=57e1b682&c=cmTU3O63s4CM8Z0GING25y8a_Bec9_613M2DlR-ENcsCQXUZ9ZU2uln-qDCu_qx6HG2KlXurQMyVYv4ssmkVDhUN_RzTTrRIyqfcXfWt1ec_PAGfdLQfcUGQTujmh77VVRP5Fr4kk67Yh6IxzKXdAjqBsD7keDZASncgFn0x-XXaghT1W-riWNz-A98UChjClRT7RqwtLNrcbAkxPUoPtgbd2csATrCpCNgkfIb0p1A


From:                                 Klaus Bondam
Sent:                                  19. oktober 2020 21:59 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             Høring vedr. j.nr. TS TS20000-00326

Til Færdselsstyrelsen 

Hermed fremsendes hørringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
motoriserede løbehjul og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvafbalancerende køretøj og motoriserede skateboard.

Venlig hilsen / Regards 
Klaus Bondam
Direktør / CEO

M +45 40 70 83 65
T +45 33 32 31 21

 

Cyklistforbundet
Rømersgade 5
1362 København K
Denmark DK
www.cyklistforbundet.dk

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUbJd-0000G8-5q&i=57e1b682&c=otMfQdezDQjCVpCZmW1ZcD1NVEPvkNs4k3IFPR9Ll4z6sPt8YKThTGyMppNiDfOwbLCsNTCDcXBuEDwIxWljdtGQz8pW1asehzwTpCt0bPAXGX9PF3z9yKkkA1VCInAeUOby64pvgTtfkCar3M4ixzAikw1uyVgUP4gr9AUJF3xU9_XxM7PXeTuTj05F5DXvnlrF4jcIQ8jl__eGreQJ5wizikUleNR7WcwPJq1QCQc
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19. oktober 2020

Færdelsstyrelsen
info@fstyr.dk 
cc kwil@fstyr.dk 

Høring vedr. j.nr. TS TS20000-00326

Cyklistforbundet skal hermed kommentere udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-
relse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul og udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om forsøgsordning for selvafbalancerende køretøj og motoriserede skateboard. 

Som nævnt i tidligere afgivet høringssvar (6. november 2018) er det åbenlyst at såvel motorise-
rede løbehjul som selvbalancerende køretøjer m.m. er populære, og at deres udbredelse i trans-
portbilledet er en realitet, som vi skal søge at skabe de mest hensigtsmæssige rammer for. De 
nye køretøjer kan have potentiale til at styrke mobiliteten i de danske byer, og Cyklistforbundet 
anerkender, at de kan være med til at nedbringe antallet af biler og mindske trængslen i de store 
byer. Der er tale om transportmidler, der fylder mindre end biler (- også eldrevne biler). Herud-
over larmer de mindre og er mindre forurenende end fossildrevne biler. Altså med andre ord kan 
såvel motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer m.m. være en del af den bæredygtige 
og grønne omstilling af den individuelle persontransport i Danmark. 

Det er dog beklageligt, at de nye typer transportmidler opfordrer til en lige så fysisk inaktiv livsstil 
som bilismen, og vi mener grundlæggende, at vi som land bør fremme udbredelsen af transport-
midler, der opfordrer til fysisk aktivitet.

Når dette er sagt, så kan det med de nærværende ændringsforslag virke som en lidet gen-
nemtænkt løsning på de udfordringer der er med i særdeleshed de motoriserede løbehjul. 

For det første er det afgørende her at skelne mellem udlejnings motoriserede løbehjul – og priva-
tejede motoriserede løbehjul. For udlejnings motoriserede løbehjul synes det p.t. umuligt at fore-
stille sig en løsning, hvor der ligeledes er adgang til en cykelhjelm (som er individuel ift. hoved-
størrelse mm.), ligesom det må antages som usandsynligt at lejere bærer rundt på en personlig 
cykelhjelm, som så kan benyttes, hvis vedkommende får behov for at leje et motoriseret løbehjul. 
Hvorfor så ikke gå skridtet fuldt og forbyde udlejnings motoriserede løbehjul? 

For det andet er det afgørende for Cyklistforbundet, at nærværende ønske om et fremtidigt krav 
om at føreren af et motoriseret løbehjul m.m. fremover skal anvende fastspændt cykelhjelm IKKE 
bliver første skridt hen mod at også at stille krav om at føreren af en el cykel (cykel 25) og en al-
mindelig cykel i fremtiden også skal anvende fastspændt cykelhjelm. 

mailto:info@fstyr.dk
mailto:kwil@fstyr.dk
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Cyklistforbundet anbefaler (gennem information og kampagner m.m.), at både børn og voksne 
kører med cykelhjelm, men vi er som bekendt imod at indføre tvungen brug af cykelhjelm, da et 
lovpåbud om cykelhjelm – efter vores opfattelse - kan ødelægge de store positive effekter der er 
af cykling; herunder også ift. at afhjælpe trængslen og letter mobiliteten i de større byer. En ef-
fekt som motoriserede løbehjul også bidrager til. 

Desværre kommer diskussionen om (lovpligtig) brug af cykelhjelm ofte til at fylde uforholdsmæs-
sigt meget i den danske transportdebat. Hvorfor ikke i stedet debatterer, hvordan vi indretter by-
ernes infrastruktur, således så der i højere grad er den færdselssikkerhedsmæssige fornødne 
plads til bl.a. motoriserede løbehjul (- måske endda på bekostning af den plads privatbiler opta-
ger)? Hvorfor ikke i stedet indgå i en bred debat om, hvordan vi styrker rammerne - både fysisk 
og i lovgivningen - for mikromobilitet (fodgængere, cykler, el cykler, speedcykler, motoriserede 
løbehjul, selvafbalancerede køretøj, motoriserede skateboard m.m.) i vores byer, som en aktiv 
medspiller i den grønne omstilling af persontransporten. T.o. er den teknologiske udvikling inden-
for mikromobiltet stor i disse år. 

Fra Cyklistforbundets side skal vi derfor opfordre til, at der i stedet for dette lovpåbud om brug af 
cykelhjelm ved brug af visse typer af små motoriserede køretøjer i stedet initieres en debat om 
den rolle de små motoriserede køretøjer kan/bør spille ift. den samlede trafikafvikling og trans-
portbehovet i vores byer. En debat som kan danne grundlaget for de nødvendige reguleringer af 
lovgivningen.  Her kan man så på et oplyst grundlag træffe beslutning om et generelt forbud på 
udlejnings motoriserede løbehjul m.m. er vejen frem. Eller om man skal stille krav om man frem-
over skal anvende fastspændt cykelhjelm når man fører et af de små motoriserede køretøjer. 

Færdselssikkerheden er naturligvis vigtigt, men det er mobiliteten i vores byer også – og den 
grønne omstilling af transportsektoren – herunder den personlige individuelle transport – i sær-
deleshed. 

Venlig hilsen

Klaus Bondam

Direktør / CEO

Dir. +45 40 70 83 65
bondam@cyklistforbundet.dk



From:                                 Jesper Højte Stenbæk
Sent:                                  19. oktober 2020 15:24 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer
Subject:                             Høring vedr udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
forsøgsordning for løbehjul m.v.

Idet der henvises til styrelsens j.nr. TS TS20000-00326 sendes hermed svar på ovennævnte høring.

Med venlig hilsen

Jesper Højte Stenbæk
Fagchef for transport og infrastruktur

M. +45 4033 8877
T. +45 3374 6723
jhs@danskerhverv.dk

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en globaliseret 
økonomi. 

DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk

Børsen info@danskerhverv.dk

DK-1217 København K T. +45 3374 6000

Læs vores persondatapolitik online 

mailto:jhs@danskerhverv.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=LN6blwRxanOfHXWkULFAX1IZqrthMTCP1gTy04J2He6aQJbGJncXEkGzK41s0Jdf_ZTwPQek_ZV_sOBZxX0giWoH1rrLmjcIAJJMwl9WMYAgS554KntRKas6m4-z7B9Vo-zEe2knK77fHiHnEUIn7FM9h5iqkr51kUBBiVYcKfwy6HQZTXh6GitIh49MmrOeUYi_yVi0SRIUPSPUwJSTcdOYCdjshvVo_qa6Q2Qm2YE8R8w1qs9PsakwhSIyi4fd
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=HwFMp9_wlqKGk4TB4AtkXF9QDjyQeo3KgvZp0pDNyDZvj272l6rFlm8xZL9qd7ZwEnOLffrV9IxAQ_lyWxaC_2NeIp1L0Z7PNO1sZLlwE6pV34HU-1C35m8qWoIqKmelrB1BQU89nPuCueyeVe4nwxK65GzvJsSGSy31keBl_3I2pQVblbuLs2HslSDw8beVqxs1hJ0Wp8qTpCeMi5WETokxZVULpL5OGbChkw7O3mRSTsowZTQ_KWWNDkzDWjnH
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=9qOyJGCrrD9uVUlRQbGB9uhzFR2I9A__qmXYXTziIgnugr7inLl-4CLqh0BYqGTd0KEJFxJIY2n3iJj0luF8zfVmXTDtFgNrT3opBMVgD6DwYHbaA8cBDBJBIBc_AmKFmTkRdb5zaLbsIam3Ru4mk_cM_Pn-eOTC1zqIXlcvlujZFcaCQwa_JY1P_kCBAHUBZePGaxctMewI1fPn6bDIaCg_tMTyT1Di3UpTepE_SmU0ja1r9pVlJZ_ngQKt-fRU
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=yYS0L9it3d3JVnfobWkSzqtWMd7msVRKpbJOZ63oZAqpbhnfHjFH-oqtCGpBxDO2vIRjKgKBl8tR2EQlYBjRZrO7FwTdwTZsSHsFtPyR5KhL9oiz5yE9f6kr_XWGYqTMwtze1flqyvwDz9c7NyKRnJDb48GUiMpdBc29mjml4B4aHWAMmwziMlWMRJ5GtLVoMHhmreLZd-Zd4SsraHrol8SOkiEa2RJyOLjJOGRvnzE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=yYS0L9it3d3JVnfobWkSzqtWMd7msVRKpbJOZ63oZAqpbhnfHjFH-oqtCGpBxDO2vIRjKgKBl8tR2EQlYBjRZrO7FwTdwTZsSHsFtPyR5KhL9oiz5yE9f6kr_XWGYqTMwtze1flqyvwDz9c7NyKRnJDb48GUiMpdBc29mjml4B4aHWAMmwziMlWMRJ5GtLVoMHhmreLZd-Zd4SsraHrol8SOkiEa2RJyOLjJOGRvnzE
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUV9i-000Wf7-66&i=57e1b682&c=yP3SkiaZdMhcEB3UaO543DSZ453JjW8VPKZJwqrG3hNmPJjIEHmiHo4IGL-FlUDKCKtpVDpozzNUxxtn177UUP5HNNB1PDfhkNf0Q1uGrix8lJRNrNPvXgT3Ar0e3ooDn8AfH4YNfwcFYqi3bHcbBYSR-sjMHzcfPV9HQjta-DtBvhH_H95-zLDRn51Y01mcdVJjgKBly8crzfJpBcPHShLC9fBwifpJNIcfwgHw1a7HqA_TKIDXL3qimJOZcDCK
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Færdselsstyrelsen 

 

Den 19. oktober 2020 

 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning 
for motoriseret løbehjul m.v. 

 

Dansk Erhverv har modtaget styrelsens høring af 21. september 2020 om ovennævnte. 

 

Vi støtter ikke et lovkrav om hjelmpligt på området, men finder at en drøftelse af andre mulighe-

der for at styrke færdselssikkerheden på området vil være særdeles relevant.  

 

Et lovkrav vil efter vores opfattelse ikke påviseligt føre til øget hjelmbrug. Samtidig vil et lovkrav 

om hjelmpligt med al sandsynlighed føre til mindre brug af løbehjul og dermed svække adgangen 

til bæredygtig transport i danske byer. Dansk Erhverv finder det generelt bekymrende, at regerin-

gen foreslår sådanne lovgivningsmæssige restriktioner, som svækker multimodal transport og ar-

bejder imod ambitionerne om at nedsætte CO2-udledningen fra transport. 

 

Den eksisterende forskning viser med ret stor tydelighed at en stor del af de uheld, der er sket 

med fx løbehjul er sket under indflydelse af alkohol eller stoffer. Et hjelmkrav vil efter alt at 

dømme ingen indvirkning have på dette segment. Det er derfor nødvendigt med andre adfærds-

ændrende og adgangsmæssige foranstaltninger for at vende udviklingen. 

 

Samtidig er løbehjul, selvafbalancerede køretøjer, motoriseret skateboard end del af en udvikling 

inden for mikromobilitet, der også omfatter fx elcykler, speed pedeleces, enmandsbiler m.v. Ud-

viklingen udspringer af en kombination af udvikling af batteriteknologien, der gør eldrevne køre-

tøjer mere tilgængelige, øger rækkevidden og hastigheden samt udvikling af MaaS-systemer, der 

gør køretøjerne mere tilgængelige. 

 

Det er dybest set en glædelig udvikling da det styrker mobiliteten, men lovgivningen har et tyde-

ligt behov for at følge med, så særligt færdselssikkerheden men også klimaet samt offentlig ro og 

orden sikres. 

 

I det omfang disse køretøjer erstatter biler og andre større køretøjer er de til fordel for mobilitet 

og fleksibilitet særligt i byrum, men de må ikke kunne anvendes på en måde, der begrænser eller 

generer andre trafikanter og må selvfølgelig heller ikke medføre flere færdselsuheld.  

 

At opfylde ovennævnte hensyn fordrer en samlet tilgang til området og ikke de nålestiksoperatio-

ner, der pt. foretages. Alene inden for området for motoriserede løbehjul har de både teknisk samt 
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sikkerheds- og klimamæssigt udviklet sig kraftigt bare inden for de seneste år. Det er en udvikling 

vi gerne ser at lovgivningen styrker og understøtter. 

 

Dansk Erhverv skal derfor opfordre til en samlet debat på området, der munder ud i tiltag, der 

fremmer udviklingen af færdselssikkerheden, mobiliteten og tilgængeligheden. 

 

Ovenstående bemærkninger fremsættes tillige på vegne af ITB – IT-Branchen.   

Med venlig hilsen 

 
Jesper Højte Stenbæk 

Fagchef 



From:                                 Kristian Agerbo
Sent:                                  19. oktober 2020 09:44 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer;Dan Neren;Eric André
Subject:                             Høring - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Hermed fremsendes høringssvar vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og 
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret 
løbehjul. 

På vegne af Nordic Micromobility Association 

-- 
Kristian Yde Agerbo
VP Public Policy
Voi Technology AB
Mobile: +45 51 99 2000



 
Høringssvar fra Nordic Micromobility Association vedr. høring over udkast til          
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret         
løbehjul 
 
Generelle bemærkninger om hjelmbrug 
Voi og TIER støtter og opfordrer aktivt vores brugere af elektriske løbehjul til at anvende hjelm                
hver gang de kører på et løbehjul. Det gør vi bl.a., fordi vi ved fra ulykkesstatistikker og                 
udtalelser fra f.eks. Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet1, at hjelmbrug for cyklister vil reducere            
antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. Da hastighederne på løbehjul og på cykel er              
sammenlignelige vil det være vores forventning, at hjelmbrug på løbehjul vil have samme             
positive effekt som den har på cykel. Indledende undersøgelser fra hospitaler og forskere i              
Danmark og udlandet viser da også, at alvorlige skader på løbehjul som på cykel hovedsageligt               
er hovedskader. 
 
Vi har som virksomheder altid haft fokus på brug af hjelm som en del af den generelle                 
uddannelsesindsats vi udfører, og vi har løbende tilbudt og udleveret gratis hjelme til vores              
brugere, f.eks. ved events og i forbindelse med gennemførsel af Voi’s trafikskole, Ride Like              
Voila. Derudover kan både TIER og Voi tilbyde kunderne hjelm ved at integrere en              
sammenklappelig sikkerhedsgodkendt hjelm i den nyeste model af løbehjulene. TIER tilbyder           
allerede den løsning til kunder i Tyskland og i Frankrig. Løsningen kan således også              
implementeres i Danmark. 
 
Bemærkninger til lovgivningskrav om anvendelse af hjelm 
Voi og TIER støtter ikke et lovgivningskrav om anvendelse af hjelm, hovedsageligt fordi der ikke               
findes evidens for, at et lovgivningskrav vil øge brugen af hjelm blandt brugerne. Det baserer vi                
på Færdselsstyrelsens egne udtalelser om hjelmbrug for cyklister, som bl.a. bygger på en             
sammenligning af svenske og danske statistikker for hjelmbrug i skoletrafikken, hvor der på             
trods af et hjelmkrav for unge under 15 år i Sverige ikke ses en højere andel af svenske                  
cyklister under 15 år (67% i 2017), der bærer hjelm end hvad er tilfældet i Danmark (75 % i                   
2017). 
 
Ydermere er det opfattelsen fra Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik, at stigningen i              
brugen af cykelhjelm hos cyklister kan tilskrives oplysningskampagner og uddannelse, og at            
andelen der anvender hjelm kan øges yderligere gennem sådanne initiativer. Vi deler denne             
opfattelse og mener også, at oplysningskampagner og uddannelse er den rigtige tilgang for at              
øge brugen af cykelhjelm for brugere af elektriske løbehjul. Det er bl.a. derfor, at Voi i                
samarbejde med NTF2 i Sverige og VIAS i Bruxelles har udviklet trafikskolen Ride Like Voila,               
som uddanner brugerne i lokale trafikregler. Ved gennemførelse får brugerne desuden credits            
tilføjet til deres konto og stillet en hjelm til rådighed. Et lignende initiativ udvikles også hos TIER                 
rettet mod deres kunder.  
 

1 REU alm. del: Endeligt svar på spørgsmål 95. 
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/reu/spm/95/svar/1584187/2066551.pdf 
2 https://ntf.se/ 



 
 
Bemærkninger vedrørende trafiksikkerhed for løbehjul  
Trafiksikkerhedsindsatser er ofte udelukkende rettet mod adfærden hos cyklister og          
løbehjulsbrugere. Vi mener det er mindst lige så vigtigt at fokusere på infrastruktur og generel               
hastighedsbegrænsning, da det ifølge en ny OECD rapport3 er de vigtigste faktorer for             
trafiksikkerhed for mikromobilitet. Vi foreslår derfor at reducere hastigheden for alle køretøjer i             
byerne til 30 kilometer i timen, naturligvis i kombination med at opfordre til brug af hjelme i                 
trafikken. Det vil have langt større indflydelse på alvorligheden af ulykkerne en brugen af hjelm.               
Dette understøttes af både OECD rapporten og Færdselsstyrelsens evaluering4, der peger på,            
at dødsulykker på løbehjul næsten udelukkende er sket, hvor biler har påkørt et løbehjul. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På vegne af Nordic Micromobility Association 
 
Kristian Yde Agerbo Dan Nerén 
VP Public Policy Senior Public Policy Manager 
Voi TIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 OECD 2020: Safe Micromobility. https://www.itf-oecd.org/safe-micromobility 
4 
https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/02/Foerste-evaluering-af-forsoegsordninger-for-sma
a-motoriserede-koeretoejer 



From:                                 pol-nfae@politi.dk
Sent:                                  20. oktober 2020 10:16 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Katrine Willer;jm@jm.dk;lohe@jm.dk;kos-
Direktionssekretariatet@politi.dk;ETJ001@politi.dk;AMA001@politi.dk;CVV001@politi.dk;JPA001@politi.d
k;HGB002@politi.dk
Subject:                             VS: Høring vedr. brug af cykelhjelm på selvbalancerende/motoriserede 
skateboards, løbehjul m.v. - frist 19. oktober 2020
Importance:                     High

Til Færdselsstyrelsen
Att.: Katrine Willer

Vedhæftet fremsendes Rigspolitiets bemærkninger til Færdselsstyrelsens høring over 
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for 
selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

Der henvises til Færdselsstyrelsens j.nr. TS20000-00326.

Den korte overskridelse af høringsfristen beklages.

Med venlig hilsen
Christina Bograd Bovin
Juridisk chefkonsulent

Rigspolitiet, Politiområdet
Nationalt Færdselscenter
Polititorvet 14
1780 København V

Mobil 25 66 62 84
E-mail CBB001@politi.dk

Web www.politi.dk
Facebook facebook.com/politi
Twitter twitter.com/rigspolitiet

RIGSPOLITIET 

Fra: Katrine Willer [mailto:kwil@fstyr.dk] 
Sendt: 21. september 2020 07:05
Emne: Offentlig høring - frist 19. oktober 2020

Til høringsparterne

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUmpe-00051o-5G&i=57e1b682&c=GLMRqtS_gQ_OM7xMJwpKbfHVd7HPWmOivWZTNF-WfkQt9TfuYKRt3PRwZ5xkUmjSpK2OR-Yh68VUNu4lE9RdUeJ65D9EO2BPSLHaNttEfCpNKoR9NspM8SorZYt9CsdKl9zngWPh5V9AwiFtQgApP9Gp1s6dmmxa8rQAjMJYi4EINqHGsKwU0GWNx-GJERA1vbz11r14MxB9JJoLVohmMQwUoTEaL74K017aUTOTev6X_7Sz_4r6cDPNWmnqNY3GChnnxGhaYzvU3-KBoFKritM6ZdQYY47Wapq1qQuTWT0
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUmpe-00051o-5G&i=57e1b682&c=lRkIjusaJQ8-3sFO9X38EYAqXm0zn6nxbp_dGAjT6ayJNTY4sp_3_3DFdS7OEQTU9dlW81-EHOK4zKRazzHYlCR4FTeCjoNPIRhbI7kLHy6TnvDb8z_NYycX-doDeWDEv6yeffQI1xcI8rEOJz1pqikOaklkZ20QR04QxSJC8RG8CTfzAwVhXKcfLid9iWV0x7ERddGeiigTXj1uRCMjKPMRm7jEYHdOmTXol0iEMHA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUmpe-00051o-5G&i=57e1b682&c=A2l_u9eYj-2W-XUqOLPBX-Kj4tb9Gkb8ol8iR6mWV-WoRN4E4HHvZ9fddQ-HVZ-ygobJA3IPipHDPyR0gsPtk-BqDlXZnL0-NoDElBa_9WBjNhpWrgi_kYDThjBnfOTSdbv7B_5b4Uj99ilPMND4YY75JCj6iEXxlyEbF2NTgAkf_6YSy5W46GJjEdwUEPoNfT8cDLVAJOOhgqpaSOybIp7MSEx8jkAKBii1Bix0FcA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUmpe-00051o-5G&i=57e1b682&c=HTfu0FEWIAMXWGd0xRncrnynVRUGWkCG0_Xs0hJp2fYQeJrlmIjlaYqVAj8RxDt_injfuchVc4fKJ9dYGJxfA-L_Z0qlI6kdxf42lTRzn7Jpci1ZIq4OLiPfj1GMsKhOLDZJ75XOgaWCDaNkgXxvFW1Ta40NYp5CXgvTJqsDb5h9lfS-N9qp0nqoEZG1e0lSsx_WIc9BYp5WZbbkoC5eBeai-oM3kLTWbF8l0VPyfO4
mailto:kwil@fstyr.dk


 

 

  

 

 

Færdselsstyrelsen 

Att.: Katrine Willer 

 

Sendt pr. e-mail til info@fstyr.dk og 

kwil@fstyr.dk 

19. oktober 2020 

J.nr.: 2020-049842 

Sagsbehandler: CBB 

 

Færdselsstyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og 

udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for mo-

toriseret løbehjul – Færdselsstyrelsens j.nr. TS20000-00326 

 

Færdselsstyrelsen har ved e-mail af 21. september 2020 anmodet om Rigspolitiets eventu-

elle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgs-

ordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgø-

relse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul. 

 

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra samtlige politikredse. 

 

Det kan herefter oplyses, at både Rigspolitiet og alle landets politikredse finder det hen-

sigtsmæssigt, at der indføres obligatorisk anvendelse af cykelhjelm. 

 

Rigspolitiet finder endvidere anledning til at bemærke, at formuleringen i ændringsbe-

kendtgørelserne omkring anvendelse af cykelhjelm – hvorefter alene føreren kan sigtes for 

ikke at anvende cykelhjelm – umiddelbart synes at være dækkende, idet både selvbalance-

rende køretøjer, motoriserede skateboards og motoriserede løbehjul kun må anvendes af én 

person ad gangen. Imidlertid ses specielt motoriserede løbehjul ofte at anvendes af flere 

personer ad gangen. 

 

Efter Rigspolitiets vurdering bør der derfor være mulighed for at straffe eventuelle passa-

gerer, der medtages på et motoriseret løbehjul, et selvbalancerende køretøj eller et motori-

seret skateboard, hvorfor det foreslås, at formuleringen “skal føreren anvende fastspændt 

cykelhjelm” ændres til “Enhver person, der anvender køretøjet, skal anvende fastspændt 

cykelhjelm.” En sådan bestemmelse er på lignende vis indført i færdselslovens § 81, stk. 1, 

for passagerer på knallerter, uanset at det ikke er tilladt at være mere end én person på en 

knallert. 

 

Rigspolitiet finder afslutningsvis anledning til at foreslå Færdselsstyrelsen at overveje at 

anvende terminologien ”godkendt hjelm” eller ”godkendt cykel- eller styrthjelm” i stedet 

for ”cykelhjelm”, så det tydeligt fremgår, at der skal være tale om en godkendt hjelm, og 

så der også gives mulighed for benyttelse af hjelme med større sikkerhed end en cykel-

hjelm. Der åbnes herved mulighed for benyttelse af (almindelig) styrthjelm, der er lovplig-

tig for knallert og motorcykel, idet det må antages, at benyttelse af styrthjelm indebærer en 
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Side 2 

 

 

højere grad af beskyttelse, og det kan derfor virke ulogisk, såfremt en sådan ikke vil kunne 

benyttes ved brug af selvbalancerende køretøj, motoriseret skateboard og motoriseret løbe-

hjul.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Terp Jensen 

centerchef 
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