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Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til infrastruktur for fossile brændstoffer 

og alternative drivmidler m.v. og udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig 

infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer 

 
Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om krav til infrastruktur for fossile 
brændstoffer og alternative drivmidler m.v. og udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for 
alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer i høring.  

 
Høringsfristen er den 26. april 2021. 
 
Udkast til bekendtgørelse om krav til offentlig tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og 
alternative drivmidler m.v. har hjemmel i forslag til om lov om ændring af lov om infrastruktur for 
alternative drivmidler (L 167), som blev fremsat for Folketinget den 24. februar 2021. 
Bekendtgørelsens udstedelse afventer derfor, at lovforslaget vedtages. 
 
Uddybning af bekendtgørelsens indhold 
 
Krav om brugerinformationsskilte ved offentligt tilgængelig infrastruktur til fossile brændstoffer 
og alternative drivmidler m.v.  
 
Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at der skal opsættes et prissammenligningsskilt på et 
bredt udsnit af offentligt tilgængelige tankstationer og på offentligt tilgængelig ladestandere, 
hvor der kræves betaling som modydelse for brug af ladestanderen.  
 
Prissammenligningsskiltet vil enten have form af et permanent prissammenligningsskilt i A6-
format (et klistermærke) eller være et A4-skilt, som skal opdateres hvert kalenderkvartal.   
 
Skiltet viser gennemsnitlige priser for udvalgte fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 
100 km. for udvalgte bilsegmenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler og 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 af 17. maj 2018 om en fælles 
metode til sammenligning af enhedspriserne for alternative brændstoffer i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU (med senere ændring). 
 
Indsamling af data til brug for bilsegmentering og beregninger bag prissammenligningsskiltene 
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Bekendtgørelsen fastsætter endvidere, at ejere af infrastruktur til transmission af fossile 
brændstoffer og alternative drivmidler skal videregive data om priser på de fossile brændstoffer 
og alternative drivmidler til Færdselsstyrelsen. Data om priser på fossile brændstoffer og 
alternative drivmidler skal videregives af virksomhederne til Færdselsstyrelsen hvert 
kalenderkvartal og skal i videst muligt omfang videregives digitalt. 
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for 
offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer 
 
Bekendtgørelsesudkastet indeholder endvidere enkelte bestemmelser om brugerinformation og 
krav til motorkøretøjsmanualer.  
 
Bestemmelserne § 5 a, § 8, § 9, § 9 a, § 10 og § 11 flyttes fra den gældende bekendtgørelse nr. 
57 af 25. januar 2018 om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig 
infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer, således at bestemmelserne 
om brugerinformation på offentligt tilgængelige tankstationer og offentligt tilgængelige 
ladestandere samles i den nye bekendtgørelse om krav til offentlig tilgængelig infrastruktur for 
fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.. 
 
De pågældende bestemmelser ophæves derfor i udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for 
alternative drivmidler. Der er i øvrigt ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i 
bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for 
alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere) 
Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen vil medføre økonomiske og 
administrative konsekvenser for erhvervslivet, men at disse er under bagatelgrænsen, hvorfor 
de ikke kvantificeres nærmere.  
 
De erhvervsmæssige og administrative konsekvenser omhandler blandt andet de krav, der 
stilles i forbindelse med videregivelse af data om priser på fossile brændstoffer og alternative 
drivmidler samt opsætning af prissammenligningsskilte.  
 
Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre 
Regulering (OBR), der har vurderet, at de administrative konsekvenser for erhvervslivet er 
under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 
 
Agil erhvervsrettet regulering  
 
Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at flere af principperne for agil erhvervsrettet regulering er 
relevante for de regler, der følger af bekendtgørelsen. Særligt princip 2-5 er relevant i 
forbindelse med bekendtgørelsen.  
 
Det forventes, at der med bekendtgørelsen gives metodefrihed, således at skilte, som skal 
opdateres hvert kalenderkvartal, kan opsættes udover det fastsatte A4-format. Den påtænkte 
IT-løsning vil blive udviklet med agilitet i fokus samt i henhold til direktivets målsætning om at 
skabe en brugerinformationsordning, der kan vejlede borgere og virksomheder.  
 
 
Øvrigt 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2021. 
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Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 
hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sisc@fstyr.dk og jiki@fstyr.dk senest den 26. april 2021, 
mærket j.nr. TS20000-00410. 
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Jimmi Kjær på mail: jikj@fstyr.dk og Sofie Io 
Schibye sisc@fstyr.dk. 
 
Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
 
Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på hørings-portalen 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 
bekendtgørelsen. 
 
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 
Jimmi Kjær 
Fuldmægtig 
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