
BEK NR [XX] AF [DD/MM/YYYY]: BEKENDTGØRELSE OM INTEROPERABILITET 

MELLEM ELEKTRONISKE VEJAFGIFTSSYSTEMER OG FREMME AF UDVEKSLINGEN 

PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER AF OPLYSNINGER OM MANGLENDE BETALING AF 

VEJAFGIFTER I UNIONEN1 

 
I medfør af § 110 i lov nr. 1520 af 12. december 2014 om offentlige veje m.v., og § 97 i lov om 
private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes efter 
bemyndigelse: 

 

§ 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet 

mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af 

oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen gennemføres delvist ved denne 

bekendtgørelse i dansk ret. 

 

Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

 

§ 2. EETS-brugere, vejafgiftsopkrævere og EETS-udbydere af vejafgiftstjenester skal overholde 

direktivets bestemmelser, jf. direktivets definitioner i artikel 2. 

 

Registermyndighed 

 

§ 3. Vejdirektoratet er registeransvarlig myndighed (registermyndighed) for Dansk 

Vejafgiftssystem Register, jf. artikel 21 i direktivet. 

 

Stk. 2. Vejdirektoratet oplyser krav til registrering for hhv. vejafgiftsopkrævere og EETS-udbydere 

på www.vd.dk/EETS. 

 

Stk. 3. Oplysningerne om registrets indhold er tilgængeligt for offentligheden på 

www.vd.dk/EETS, og sendes ved udgangen af året til Kommissionen. 

 

§ 4. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at vejafgiftsopkrævere i Dansk Vejafgiftssystem Register 

lever op til direktivets krav, jf. især artikel 5 og 6 i direktivet. Processen for dette fremgår af 

www.vd.dk/EETS. 

 

§ 5. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at EETS-udbydere i Dansk Vejafgiftssystem Register lever 

op til direktivets krav. 

 

Stk. 2. Den nærmere tilrettelæggelse af Vejdirektoratets tilsyn fremgår af www.vd.dk/EETS. 

 

1 Note 1 
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/520/EU af 
19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af 
landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (EU-Tidende 2019, L 91, side 45). 

http://www.vd.dk/EETS
http://www.vd.dk/EETS
http://www.vd.dk/EETS
http://www.vd.dk/EETS
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/EUDIR200452


 

Stk. 3. Hvis en EETS-udbyder efter rimelig frist for udbedring ikke kan godtgøre at leve op til 

direktivets krav, slettes vedkommende af Dansk Vejafgiftssystem Register med 6 måneders frist. 

Vejdirektoratet offentliggør i registret dato for ophør, og Kommissionen samt danske 

vejafgiftsopkrævere informeres.  

 

Kontaktkontor 

 

§ 6. Vejdirektoratet er kontaktkontor for EETS-udbydere, jf. artikel 18 i direktivet. 

 

Stk. 2. Kontaktoplysninger er tilgængelige for offentligheden på www.vd.dk/EETS. 

 

Forligsorgan 

 

§ 7. Vejdirektoratet er forligsorgan ved tvister mellem vejafgiftsopkrævere for danske EETS-

områder og EETS-udbydere. 

 

§ 8. Vejafgiftsopkrævere og EETS-udbydere kan anmode Vejdirektoratet om at mægle i en tvist, 

der er opstået i deres kontraktforhold eller -forhandlinger. 

 

Stk. 2. Vejdirektoratet skal inden en måned efter modtagelse af en anmodning om mægling 

erklære, om det er kommet i besiddelse af alle nødvendige dokumenter med henblik på 

mæglingen. 

 

Stk. 3. Vejdirektoratet skal afgive udtalelse om en tvist senest seks måneder efter modtagelse af 

anmodningen om mægling. 

 

Stk. 4. Vejdirektoratet kan anmode om at modtage relevante oplysninger hos vejafgiftsopkrævere, 

EETS-udbydere og tredjeparter, der medvirker aktivt ved leverancen af EETS-ydelser i Danmark. 

 

Stk. 5. Vejdirektoratet skal som forligsorgan udveksle information om sit arbejde, retningslinjer 

og praksis med andre nationale forligsorganer. 

 

Øvrige bestemmelser 

 

§ 9. Vejdirektoratet indhenter oplysninger fra Motorstyrelsen om brugen af automatiserede 

søgninger i Eucaris, og indberetter dette til Kommissionen senest den 19. april 2023 og hvert 

tredje år derefter, jf. artikel 26. 

 

§ 10. Vejdirektoratet repræsenterer Danmark i Udvalget for Elektronisk Opkrævning af 

Vejafgifter, jf, artikel 31. 

 

Ikrafttræden 

http://www.vd.dk/EETS


 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021. 

 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 725 af 3. juli 2008 om interoperablitet mellem elektroniske bom-

pengesystemer i Fællesskabet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1216 af 26. oktober 2010, 

ophæves. 

 

 

 

Vejdirektoratet, den [xx/yy 2021] 

 

Jens Holmboe 

 

/ [NN] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


