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Høring over udkast til forslag til lov om æn-
dring af lov om godkendelse og syn af køretø-

jer m.v. (national anmeldelsesordning for in-
dividuelle køretøjer, vejsidesyn af motorcyk-
ler) 

Transportministeren forventes i Folketingssamlingen 2021/2022 

at fremsætte vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov 

om godkendelse og syn af køretøjer m.v. (national anmeldelsesord-

ning for individuelle køretøjer, vejsidesyn af motorcykler).  

I lovforslaget indgår i det væsentlige følgende ændringer:  

Lov om godkendelse og syn af køretøjer 

 Lovforslaget fastsætter den retlige ramme for indførelse af en 

anmeldelsesordning for nationale individuelle køretøjer samt 

indførelse af vejsidesyn af motorcykler. Anmeldelsesordnin-

gen vil gælde for fremstilling og opbygning af et nyt køretøj, 

et køretøj hvorpå der foretages konstruktive ændringer samt 

import af et køretøj uden EU-typegodkendelse.   

 Lovforslaget har endvidere til formål at fastsætte regler for al-

ternative foranstaltninger til periodisk syn af motorcykler, dvs. 

vejsidesyn af motorcykler. Det vurderes, at kontrol af motor-

cykler ved vejsiden i kombination med allerede gennemførte 

syn af motorcykler opfylder periodesynsdirektivets mulighed 

for at fastsætte alternativer til periodesynskrav uden at gå på 

kompromis med færdselssikkerheden. 

Lovforslaget vil i august blive sendt i en kort supplerende eks-

tern høring med tilføjelse af en ændring af køretøjsregistrerings-

loven, der henhører under Skatteministeriets ressort. Ændringen 

har bl.a. til formål at tilpasse Køretøjsregistret den foreslåede 

anmeldelsesordning.  

Udkast til lovforslaget er sendt i høring ved de parter, der fremgår 

af vedlagte høringsliste og er ligeledes offentliggjort på høringspor-

talen (hoeringsportalen.dk). 
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Høringssvar bedes sendt til Transportministeriet ved trm@trm.dk 

med kopi til tnb@trm.dk senest onsdag den 18. august 2021 

med angivelse af journalnummer 2020-9019 i emnefeltet.  

Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på hørings-

portalen efter høringsfristens udløb. Høringssvarerne vil ligeledes 

blive sendt til Folketingets Transportudvalg. Ved afgivelse af hø-

ringssvar gives der samtykke til offentliggørelse af svaret, herunder 

afsenders navn og mailadresse.  

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Trine Niss Bjørling 

på mail tnb@trm.dk og telefon 72 26 70 10.  

Med venlig hilsen 

 

Trine Niss Bjørling 
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