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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse 

former for kombineret godstransport 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

visse former for kombineret godstransport i høring.  

Høringsfristen er den 4. februar 2022. 

Baggrunden for udstedelse af bekendtgørelsen er Vejpakken, der efter forhandlinger blev 

vedtaget af EU i juli 2020. 

Regeringen har fremsat lovforslag L62 (forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om 

buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.), som følge af EU’s Vejpakke.  

Bekendtgørelsens udstedelse afhænger derfor af vedtagelse af L62. 

Nærværende bekendtgørelse ændres som følge af EU’s udstedelse af forordning nr. 2020/1055, 

der bl.a. ændrer i forordning nr. 1072/2009. 

 

Uddybning af bekendtgørelsernes indhold 

I bekendtgørelsen indsættes der en bestemmelse om, at cabotagereglerne, der fremgår af 

artikel 8 i forordning nr. 1072/2009, skal iagttages, når der udføres godstransport, der indledes 

og/eller afsluttes som en kombineret transport, i Danmark. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet og borgere.  
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Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2022. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sajf@fstyr.dk senest den 4. februar 2022, med angivelse 

af j.nr. 2021-144540. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Sammi Jonas Fantassi på mail sajf@fstyr.dk eller 

til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse 

og navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk 

under Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Sammi Jonas Fantassi 

Fuldmægtig  
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