
 

UDKAST  

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og 

beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter 

 

§ 1  

 

I bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, 

klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter foretages følgende 

ændringer:  

 
1. Indledningen affattes således: 
”I medfør af § 99, § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, § 17, stk. 1 
og 5, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, § 152, § 152 a, § 153, stk. 2, og § 153 a, stk. 2, i lov om 
luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1386 af 11. december 2013, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. 
oktober 2009, § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af 
energirelaterede produkter, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 
af 24. september 2012, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, § 2 
a, stk. 1 og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, 
som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1051 af 12. november 2012, § 12, stk. 3, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. 
januar 2013, § 27 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, § 17 a i lov om havne, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, og § 27 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet 
By og Havn I/S, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 632 af 14. juni 2011 og § 31 D i 
byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes:” 
  
2. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:  
”4) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser og autorisationer samt anden konkret 
sagsbehandling på færdselsområdet.” 
 
Nr. 4-9 bliver herefter nr. 5-10. 
 
3. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 9, som bliver til nr. 10, som nye numre:  
”11) Regulering og tilsyn vedrørende sikring af havnefaciliteter og havne. 
12)Udstedelse af tilladelser til anlæg af en erhvervshavn, udvidelse af en bestående erhvervshavn samt 
uddybning, opfyldning og udgravning af kanaler og regulering heraf. 
13)Regulering af byggeområdet.”   
 
4. I § 6, stk. 1, indsættes efter ”§ 57, stk. 2, nr. 7-9,” : ”§ 57a, stk. 5 og 6,”, og efter ”§ 89 b, stk. 1,” 
indsættes: ”§ 126 b, stk. 3, § 126 c, stk. 3-5, § 126 e, stk. 1 og 3, § 126 f, § 126 h, § 126 i,”. 
 
5. I § 6, stk. 1, ændres ”§ 148, stk. 7-9” til: ”§ 148, stk. 4, 5 og 7”.    
 
6. § 7, stk. 1, affattes således:  
”Transport- og bygningsministerens beføjelser i færdselslovens § 3, stk. 2, § 5, stk. 5, § 7, stk. 1, § 28, 
stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 33 a, stk. 2, § 34, stk. 1-2, § 35, stk. 1-3, § 37, stk. 3, 5 og 7, § 43, stk. 8-
12, § 46, stk. 2, § 50, stk. 2-3, § 51, stk. 8, § 55 a, stk. 2, § 56, stk. 5, § 56 b, § 57, stk. 1 og 3, § 59, stk. 2, 



2.-3. pkt. og stk. 3, § 59 a, stk. 1 og 3, § 61, stk. 1-3, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 68, §§ 68 
a - 68 e, § 69, stk. 1-2, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, stk. 2, § 79, § 80, stk. 3 og 4, § 80 a, stk. 5-6, § 80 b, stk. 
3, § 81, stk. 5, § 81 a, nr. 1-3, § 82, stk. 4, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 88 a, stk. 1, § 89, 
stk. 2-3, § 118 c, stk. 9, § 124 i og § 124 q udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.” 
 
7. § 7, stk. 3, ophæves.   
 
8. § 8 affattes således:  
”Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 38, stk. 4, og § 
49, stk. 3, i færdselsloven for Grønland, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.” 
 
9. I § 11 indsættes som stk. 2:  
”Stk. 2. Transport- og bygningsministerens beføjelse i § 31, stk. 2, i lov om trafikselskaber udøves af 
Trafik- og Byggestyrelsen, når der fastsættes regler efter § 6 a, stk. 6, i lov om trafikselskaber.”  
 
10. Efter § 15 indsættes som nye paragraffer:  
 

”Beføjelser efter lov om havne  
§ 15 A. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 1 a, § 2, § 3, § 4, § 7, stk. 1 og 4, § 14 a, § 15, 
stk. 2, § 17, stk. 1, § 21, stk. 2 og 5 i lov om havne udøves af Trafik- og Byggestyrelsen. 
 

Beføjelser efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S 
§ 15 B. Transport- og bygningsministerens beføjelser i § 24, stk. 2, 3 og 4, § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, i 
lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S udøves af Trafik- og 
Byggestyrelsen. 
 

Beføjelser efter byggeloven 
§ 15 C. Transport- og bygningsministerens beføjelser i henhold til § 2, stk. 4, § 3, § 4 A, § 4 B, § 4 C, § 
5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 15, § 15 A, stk. 2, § 15 B, § 16, stk. 12, § 16 A, § 16 B, § 16 C, stk. 6, § 18, stk. 
3 og 5, § 18 B, § 21, § 22, stk. 6 og 9, § 25 B, stk. 7, § 25 C, stk. 6, § 25 E, stk. 4, § 25 F, stk. 4 og 5, § 28, 
stk. 2-5, § 30, stk. 2, § 30 A, § 30 B, § 30 C, § 31, § 31 A, § 31 B, stk. 1, 2, 4 og 5, § 31 C og § 31 E i 
byggeloven, udøves af Trafik- og Byggestyrelsen.” 
 
 
 
11. § 21, stk. 1, affattes således:  
”Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter jernbaneloven eller bekendtgørelser fastsat i 
medfør heraf, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ 
myndighed, jf. dog stk. 2.”   
 
12. I § 21, stk. 2, ændres ”der vedrører tilsyn med, at” til: ”om hvorvidt”.  
 
13. I § 23,indsættes efter ”§ 15 i lov om en Cityring”: ”eller bekendtgørelser fastsat i medfør heraf,”.  
 
14. Efter § 34, indsættes som nye paragraffer:  
 

”Klageadgang efter lov om havne 



§ 34 A. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen i henhold til lov om havne og bekendtgørelser 
fastsat i medfør heraf, jf. § 16 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport- og 
bygningsministeren eller anden administrativ myndighed. 
Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til havnelovens § 7, stk. 4, kan efter de almindelige 
konkurrenceretlige regler påklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  
 

Klageadgang efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet Byg og Havn I/S 
§ 34 B. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen i henhold til lov om Metroselskabet I/S og 
Udviklingsselskabet By og Havn I/S og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, § 17 i denne 
bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren eller anden administrativ 
myndighed.  
 

Klageadgang efter byggeloven 
§ 34 C. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen i henhold til byggeloven og bekendtgørelser 
fastsat i medfør heraf, jf. § 18 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport- og 
bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.”  
 
 
 

§ 2 
 
Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den XX  
 
   

 

 


