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Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 

 

Færdselsstyrelsen har den 27. april 2021 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. 

Udkastet til bekendtgørelse har også været offentliggjort på Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 25. maj 2021. 

Følgende ikke-ministerielle organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger til høringen: 

Danske Speditører, ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, 3F 

Transportgruppen, FDM, ATAX – Arbejdsgiverforening for persontransport. 

Styrelsen har modtaget ikke-ministerielle høringssvar med bemærkninger til bekendtgørelsen fra 

følgende: DI Transport og Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). 

Derudover har DI Transport og Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), DTL - 

Danske Vognmænd, Cantell v/Jesper Hornum og Dansk Erhverv fremsendt bemærkninger til 

bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Da bemærkningerne ikke vedrører den konkrete 

høring vil de ikke blive behandlet i nærværende høringsnotat. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i modtagne høringssvar, der vedrører 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Færdselsstyrelsens 

kommentar følger efter i kursiv. 

 

Generelle bemærkninger 

DI Transport og Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) støtter det overordnede 

sigte med ADR, som er at sikre et højt sikkerhedsniveau for indenlandske og internationale 

transporter, hvorfor de ser det er vigtigt, at nuværende og kommende nationale bestemmelser 

afspejler sig i de ændringer der må komme, ligesom de lægger vægt på at reglerne er entydige, så 

der ikke opstår tvivl om, hvordan de skal fortolkes i de enkelte medlemslande. 

Kommentar: 

mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/
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Færdselsstyrelsen er enig heri og bemærker, at der løbende arbejdes på at opretholde det høje 

sikkerhedsniveau for transport af farligt gods inden for rammerne af ADR-konventionen og direktiv 

2008/68/EU af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods. 
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Bilag 1 

 

3F Fælles Fagligt Forbund 

Arbejdstilsynet 

ATAX Arbejdsgiverforening for indehavere af taxi-, OST-, limousine- og sygetransport 

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 

Beredskabsstyrelsen 

Bilsynsbranchen 

Dansk Erhverv 

Dansk PersonTransport (DPT) 

Dansk Standard (DS) 

Danske Regioner 

Danske Speditører 

Datatilsynet 

DI - Dansk Industri 

DI Transport 

DTL - Danske Vognmænd 

DTL's arbejdsgiverforening 

Erhvervsstyrelsen (OBR) 

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd 

FDM (Forenede Danske Motorejere) 

Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark (FASID) 

Forsvarsministeriet 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 

Fødevarestyrelsen 

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 

Justitsministeriet 

KL - Kommunernes Landsforening 

Landbrug & Fødevarer 

Miljøstyrelsen 
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Motorstyrelsen 

Rigsadvokaten 

Rigspolitiet 

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter (NFÆ) 

Rådet for Sikker Trafik 

Sikkerhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen 

Trafikstyrelsen 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Vejdirektoratet 


