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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anven-

delse af vejafmærkning 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af 

vejafmærkning (anvendelsesbekendtgørelsen) i høring. 

 
Baggrund for forslaget 

Færdselslovens § 42, stk. 5, siger, at der for en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt 

at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse eller en særlig hastighedsbe-

grænsning fastsat i medfør af § 43, kan fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på 

tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område.  

 

Der ses således alene at være hjemmel til at etablere en hastighedszone med en lavere lokal hastigheds-

grænse i tættere bebygget område, som afmærket med færdselstavlen E 55 Tættere bebygget område. Der-

imod ses der ikke at være hjemmel til at etablere sådanne zoner uden for tættere bebygget område. 

 

Af anvendelsesbekendtgørelsens § 141, stk. 2, fremgår det dog, at der uden for tættere bebygget område, 

hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 80 km i timen, kan etableres zoner med hastigheder på 40 

km/h eller 50 km/h.  

 

Det følger desuden af § 141, stk. 3, at der i rekreative områder og sommerhusområder uden for tættere be-

bygget område kan etableres zoner med hastigheder på 30 km/h, 40 km/h eller 50 km/h. 

 

Disse bestemmelser er således ikke i overensstemmelse med færdselslovens § 42, stk. 5, hvorfor det som 

konsekvens heraf foreslås, at anvendelsesbekendtgørelsens § 141, stk. 2 og 3, ophæves. 

 

Kontaktoplysninger 

Høringssvar bedes sendt til jur@vd.dk med kopi til mhed@vd.dk med henvisning til j.nr. 21/01660. Der er 

høringsfrist den 21. april 2021.  

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Mads Hedegaard pr. mail til mhed@vd.dk.  

 

Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer mv., der høres over udkastet. 

 

Høringsmaterialet vil i øvrigt blive gjort tilgængeligt på www.høringsportalen.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Hedegaard 

Specialkonsulent 

http://www.høringsportalen.dk/

