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Til diverse høringsparter, jf. vedlagte høringsliste  29. novmeber 2016 

2016-262 

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Tra-

fik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kund-

gørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter og bekendt-

gørelse om ændring bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og 

beføjelser 

 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgø-

relse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter i høring.  

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Transport- og Bygnings- og Boligmi-

nisteriets e-mail trm@trm.dk med kopi til awh@trm.dk med angivelse af sags-

nummer 2016-262 senest den 13. december 2016.  

 

Baggrund for høringen 

 

Gældende bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, 

klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter 

ændres på baggrund af ressortomlægning i 2015 samt en række senere lovæn-

dringer. 

 

Ved ændring af den nugældende bekendtgørelse tilføjes således beføjelser og 

opgaver i medfør af byggeloven, lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Der er tilsvarende indsat bestemmelser 

om afskæring af klageadgang for disse områder.  

 

Delegation i medfør af færdselsloven ændres således, at kompetencen til at 

udstede nærmere regler på bekendtgørelsesniveau delegeres til Trafik- og Byg-

gestyrelsen i det omfang, at regelfastsættelsen vedrører den tekniske side af 

køretøjers indretning og udstyr, eller på anden måde har en meget teknisk ka-

rakter. Herudover delegeres beføjelsen til at udstede nærmere regler om udlej-

ning af førerløse motorkøretøjer. Der delegeres endvidere en række beføjelser 

inden for færdselslovens adfærdsmæssige områder, herunder kørekortområdet. 

 

Ved ændringen bemyndiges Trafik- og Byggestyrelsen herudover til i medfør af 

lov om trafikselskaber at fastsætte regler om klageadgang mv. for regler fastsat 

i medfør af lovens § 6a, stk.6.  

 

mailto:trm@trm.dk
mailto:awh@trm.dk


 
 
 
 

Side 2/2 Herudover er foretaget en række mindre sproglige korrektioner og præciserin-

ger.  

 

I forlængelse af ændringerne i bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens 

opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Bygge-

styrelsens forskrifter foretages der enkelt konsekvensrettelse i bekendtgørelse 

om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.  

 

Høringsmaterialet kan ses på høringsportalen på www.borger.dk under lovgiv-

ning. 

 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelserne kan rettes til Anne Sofie Wester-
gren Hendel på e-mail awh@trm.dk. 

Med venlig hilsen 

Anne Sofie Westergren Hendel  
Fuldmægtig  
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