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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane i høring. 

Der er høringsfrist den 18. maj 2018.   

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at det efter bekendtgø-

relse om afholdelse af motorløb på bane alene er muligt at pålægge 

fysiske personer straf for overtrædelse af bekendtgørelsen. Med den 

påtænkte bekendtgørelsesændring sikres det derfor, at også juridiske 

personer kan straffes for overtrædelse af regler for afholdelse af mo-

torløb på bane.  

Endvidere foretages der en konsekvensrettelse af en henvisning til an-

den lovgivning om ambulancer og ambulancemandskab, og i den for-

bindelse præciseres det, at forpligtelsen til at sikre, at denne lovgiv-

ning overholdes, påhviler det ambulanceberedskab, der er ansvarlig 

for den tilstedeværende ambulance og det tilstedeværende ambulan-

cemandskab. Det præciseres samtidigt, hvem der kan straffes for 

overtrædelse af disse bestemmelser.  

Der er endvidere foretaget mindre konsekvensrettelser som følge af 

ressortændringen på færdselsområdet i juni 2015. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Det vurderes, at udkast til bekendtgørelse ikke vil medføre erhvervs-

økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, som overstiger de beløbs-

grænser, der er fastsat for kvantificering af erhvervsøkonomiske kon-

sekvenser. 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 

høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-

hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 

Det bemærkes, at styrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil 

medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

Styrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til ankg@fstyr.dk senest den  

18. maj 2018, mærket j.nr. TS20000-00164. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anna Kyhl Gøtske på 

mail info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-

lige. 

Det bemærkes, at styrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, når 

en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 

derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsen hjemme-

side www.fstyr.dk under Lovstof. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev inde-

holder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyheds-

brevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk.  

Med venlig hilsen 

 

  

 

 Anna Kyhl Gøtske 

 Fuldmægtig 
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