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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

udrykningskørsel 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

udrykningskørsel i høring.  

Høringsfristen er den 15. juni 2021. 

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at udvide rammerne for politiets skøn til at foretage 

udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler, således at det fremover i flere tilfælde vil være 

berettiget at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningshorn og -lygte.  

Med ændringen af § 7, stk. 3, vil udrykningskørsel kunne ske, når det skønnes nødvendigt af 

hensyn til formålet med udrykningskørslen, herunder som følge af polititaktiske overvejelser m.v., 

og omstændighederne i øvrigt, herunder færdselssikkerhedsmæssige forhold, ikke taler 

væsentligt imod. Ændringen er således tiltænkt at skulle finde anvendelse i de situationer, hvor 

politiet af hensyn til politiforretningens beskaffenhed vurderer, at udrykningen bør foregå uden 

anvendelse af udrykningssignaler. 

Beslutningen om at undlade at anvende udrykningssignaler vil bero på et politimæssigt skøn over, 

hvorvidt formålet med udrykningskørslen ellers vil forspildes. Polititjenestemanden vil således 

med den påtænkte ændring bl.a. skulle vurdere, om omstændighederne i øvrigt, herunder 

færdselssikkerhedsmæssige forhold, taler væsentligt imod udrykningskørslen. 

Derudover ændres ”Rigspolitichefen” til ”Færdselsstyrelsen” i § 4, stk. 2, § 5, stk. 2, og § 5, stk. 

4, som følge af Bedre balance 1, hvorefter udrykningsområdet i februar 2016 blev overdraget til 

Færdselsstyrelsen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke er erhvervsrettet og ikke vil have økonomiske og 

administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere.  

 

Øvrigt 
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Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til cjba@fstyr.dk senest den 15. juni 2021, med angivelse af 

j.nr. TS20000-00427. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Camilla Jøker Bach på mail cjba@fstyr.dk eller til 

info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen 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 

ændringerne. 

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 

Camilla Jøker Bach 
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