
From:                                 mail@atax.dk
Sent:                                  4. juni 2021 14:55 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel - TS20000-00427

Kære Camilla 
 
Vi har ingen bemærkninger til høringen. 
 
 
Venlig hilsen
Josephine Heger Søndergaard
 

Avedøreholmen 96 C
2650 Hvidovre
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 1. juni 2021 09:50
Til: Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; mail@atax.dk; 
atl@di.dk; brs@brs.dk; info@bilsynsbranchen.dk; post@cyklistforbundet.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; post@fodtrafik.dk; post@foerstehjaelpsraad.dk; info@dpt-dk.org; 
Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; info@dasp.dk; Datatilsynet <dt@datatilsynet.dk>; 
Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dfk@krfo.dk; Dansk Transport og Logistik (DTL) <dtl@dtl.eu>; 
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; fdl@fdl-vm.dk; hoering@fdm.dk; trr@mil.dk; 
havarikommission@vd.dk; International Transport Danmark <itd@itd.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 
Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; motorst@motorst.dk; 
mail@politiforbundet.dk; RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>; kos-Direktionssekretariatet@politi.dk; 
pol-nfae@politi.dk; info@sikkertrafik.dk; info@sikreveje.dk; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>; tur@tur.dk; 
vd@vd.dk
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel - 
TS20000-00427
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel.
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 15. juni 2021.
 

mailto:mail@atax.dk


From:                                 Anja Jaque, Transportgruppen on behalf of "3F Transportgruppen" 
<Transportgruppen@3f.dk>
Sent:                                  10. juni 2021 15:29 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      3F Transportgruppen - Faglig Vidensbank;Faglig Fælles Forbund 3F;Benny Nymark 
Andersen, Transportgruppen/BAU
Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel - TS20000-00427

På vegne af Benny Nymark Andersen fremsendes hermed høringssvar vedrørende høring over udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel - TS20000-00427.
 
Venlig hilsen

Anja Jaqué
Transportgruppen

__________________________

3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Tlf.nr.: 889 20306
E-mail: anja.jaque@3f.dk
Hjemmeside: www.3f.dk

 

mailto:anja.jaque@3f.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrKkS-0007fY-5s&i=57e1b682&c=Zz5qbLfmRHUKlnGhPu8jotKmz1_AxkJBBfKRm0MW-zD6KINdzzWxq9aJpw3vVmQgVbTrs8fkBxjh_sXMDMgcxHfPb9dAb8WAZ9n3kjWDLXtdYMkVM3Z8Ksd9h1TdxVaCb8yAzpUdD0GT1u04d7y2qti8yI33COyk4o1TqN1C1sjSNf79XpAfXvU_UuBA10Qo6zzaEuv-bOtGPJk9Akn6nQLwEIGF8ONbl1Yp6qNr8eI


 

 

 

   

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35  

6760 Ribe  

 

 

info@fstyr.dk 

 

 

J.nr.:  Transport - BA/AJ 10. juni 2021 

Deres sagsnr.: TS20000-00427  

 

 

 

 

Svar til høring om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 

 

3F har følgende bemærkninger til denne høring: 

 

Det er 3F’s opfattelse, at man ved at foretage udrykningskørsel uden signal-

givning tilsidesætter færdselssikkerheden for sig selv som fører af køretøjet, 

andre trafikanter, cyklister, forgængere og alle, som bevæger sig rundt i det 

offentlige rum ved at køre udrykningskørsel uden nogen form for signalgiv-

ning. 

 

Man bør også tænke på de medarbejdere, der vil blive sat til at føre sådan et 

køretøj, hvilken ansvar der påhviler denne person, her tænker jeg på an-

svarsfordelingen ved en eventuel påkørsel af anden bilist - eller i værste til-

fælde en person. Som det er nu, er det jo personen, der fører et udryknings-

køretøj, der har ansvaret, også selvom det bliver ført med horn og lygter. 

 

Når man tænker på sikkerheden, der er ved den nye type TMA, hvor vi stadig 

ser påkørsler af denne type, selv om de er monteret og udstyret med meget 

kraftig oplyst/skiltning, og stadig bliver påkørt, tør vi slet ikke tænke på kon-

sekvenserne ved at føre køretøj uden nogen form for signalgivning. 

 

Vi vil derfor anbefale, at man ikke tillader udrykningskørsel uden signalgiv-

ning. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Benny Nymark Andersen 

Arbejdsmiljøkonsulent 



From:                                 Transporterhvervets Uddannelser
Sent:                                  11. juni 2021 08:54 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel - TS20000-00427

Hej Camilla
 
TUR har ingen kommentarer.

Med venlig hilsen

Annette Arrild Toft
Uddannelsessekretær
Transporterhvervets Uddannelser

Tlf.: 35878700
Tlf. direkte
:

81454513

E-mail: aat@tur.dk 

 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 1. juni 2021 09:50
Til: Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; mail@atax.dk; 
atl@di.dk; brs@brs.dk; info@bilsynsbranchen.dk; post@cyklistforbundet.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; post@fodtrafik.dk; post@foerstehjaelpsraad.dk; info@dpt-dk.org; 
Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; info@dasp.dk; Datatilsynet <dt@datatilsynet.dk>; 
Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dfk@krfo.dk; Dansk Transport og Logistik (DTL) <dtl@dtl.eu>; 
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; fdl@fdl-vm.dk; hoering@fdm.dk; trr@mil.dk; 
havarikommission@vd.dk; International Transport Danmark <itd@itd.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 
Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; motorst@motorst.dk; 
mail@politiforbundet.dk; RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>; kos-Direktionssekretariatet@politi.dk; 
pol-nfae@politi.dk; info@sikkertrafik.dk; info@sikreveje.dk; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>; 
Transporterhvervets Uddannelser <tur@tur.dk>; vd@vd.dk
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel - 
TS20000-00427
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel.
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.

mailto:aat@tur.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrb3K-0002qm-3J&i=57e1b682&c=dKPSsW1rrc4UvggQMpGR1eAyNBaxvOFWI8HZJY9YwErQeMKZN2n1gsVZvcXLpKmU6v-_1rVB61V2yJIOk_MaRXVq3SRMKd8cX5qsX5o-Wn7U-DoYoa-_icICMcFvc3da1kSmkb3jyoYJM_oe2WEoH5UZKSyi8I1m1ToOQc2SxHg2htwGnAUhTs2vP6qsYfJMLxygeJJ8DD8avThMPco3dw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrb3K-0002qm-3J&i=57e1b682&c=dKPSsW1rrc4UvggQMpGR1eAyNBaxvOFWI8HZJY9YwErQeMKZN2n1gsVZvcXLpKmU6v-_1rVB61V2yJIOk_MaRXVq3SRMKd8cX5qsX5o-Wn7U-DoYoa-_icICMcFvc3da1kSmkb3jyoYJM_oe2WEoH5UZKSyi8I1m1ToOQc2SxHg2htwGnAUhTs2vP6qsYfJMLxygeJJ8DD8avThMPco3dw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrb3K-0002qm-3J&i=57e1b682&c=yEKmyHjV81M7VjV3WmNp6YdDEzVaLdEN6FL2Hjtna7cIZ2YUfX_BDOZ0pPiKP9axDPvxDdXz8PGDDLtsEehsOvMTXoIWgPCGPQsw8Kor-EIfJAhtyVXvgsXezvIMzdRaFeUWwaA0rFzxZKMTr7zM60UiUl7J4IwfrYZXcKTp3HsbzPI519QWStvFoz2fpVQxfYwXREg_x0RrnyplWXPHyrdX-91nvMjCgT8UzNWRBXOzEQzMOB_Fiq5vc7EoEdHf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrb3K-0002qm-3J&i=57e1b682&c=4r04dr6-oL1K-XYTFJ-mr1R-_kNOVYIvPS2zQv3DEhqtAdtWX8YJ77shbA2r8qMtP-hoWow8QHTvrcXzyf5_b4_BJiULt0MXz9yjHcZgQGuWzyD6feb2GGX7ql7VUa-JsrRGh6S45FPuJ3GSVUx8gqpMeFp1H9hsMvqYuiNcIjntU6-MFDgqr5BNJMFM2vC6Zb3xawuuMHtRVffeusDcf7IUFF0tzXuozqrk8PYTMMc


From:                                 hoering
Sent:                                  11. juni 2021 14:17 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel - TS20000-00427

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Lange 
Chefkonsulent 
 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

  
 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 1. juni 2021 09:50
Til: Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; mail@atax.dk; 
atl@di.dk; brs@brs.dk; info@bilsynsbranchen.dk; post@cyklistforbundet.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; post@fodtrafik.dk; post@foerstehjaelpsraad.dk; info@dpt-dk.org; 
Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; info@dasp.dk; Datatilsynet <dt@datatilsynet.dk>; 
Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dfk@krfo.dk; Dansk Transport og Logistik (DTL) <dtl@dtl.eu>; 
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; fdl@fdl-vm.dk; hoering <hoering@fdm.dk>; trr@mil.dk; 
havarikommission@vd.dk; International Transport Danmark <itd@itd.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 
Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; motorst@motorst.dk; 
mail@politiforbundet.dk; RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>; kos-Direktionssekretariatet@politi.dk; 
pol-nfae@politi.dk; info@sikkertrafik.dk; info@sikreveje.dk; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>; tur@tur.dk; 
vd@vd.dk
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel - 
TS20000-00427
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel.
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 15. juni 2021.
 
 

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lrg6Y-0004hu-5O&i=57e1b682&c=ZGwvKsX3h2R2kS1zm2QGsRhU66E5zjZV7ul7nsBnVtbXuHwifWnlXhkd2Qt75Fc0cNzyEXsi-eKYTG-mpkM0bBWBVXIY9o6BqU1qkcKtMLLY9p9J0G7ef-fd5tYeHuIwL121t0lfwH5mMLWk3HzHndx8zmjQvUf15zz8ev2LT66eW-1hh1HzPAtGCelTjXGXNoctS5gAXQEcGUjSA1xwlQ


From:                                 Kim Andersen
Sent:                                  14. juni 2021 07:11 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Kim Andersen
Subject:                             j.nr.: TS20000-00427 - Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

God morgen ��
 
Og så ovenud på én mandag – Vedlagt høringssvar fra Dansk Told & Skatteforbund 
- Toldudvalg, vedrørende j.nr.: TS20000-00427 – ”Høring over udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel”.
 
Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skatteforbunds 

Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail kim.k.andersen@toldst.dk. 
 
God dag.
 
Kim Andersen
Fuldmægtig
T30 Analyse
 

+45 25 42 03 28
Kim.K.Andersen@toldst.dk

 
Toldstyrelsen - Danish Customs Agency
Petersdalvej 1A, 2770 Kastrup
www.toldst.dk (+45) 72 22 12 12
 
Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen
Sådan behandler vi persondata

Office Group Mail (24 Hour): dogntjeneste@toldst.dk 
Office Group Phone (24 Hour): (+45) 72 38 07 77 – Fax: (+45) 72 37 74 10
 Please consider the environment before printing this e-mail
 

mailto:kim.k.andersen@toldst.dk
mailto:Kim.K.Andersen@toldst.dk
www.toldst.dk
www.toldst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lsesb-0003qM-4r&i=57e1b682&c=p1XN3-EUcx0waqLLRQXmbuXlWsP9iAIA-oBIgCQOY_TA5P4Yj10_FLG7xo8yMRHJ9GgDDSnOgvXvMgab9FwowBCAcKmB8TsGrlcDdNFNbdL-O2BcrFj34fE8B6IjViI_klsLdzzOHMqsf0TLBJhdnhUsQlcw2UVMOZa-rpnnuy3HMBlrgUOZ2mxyQdFAew7zsqGEwSIGWqGev62CaUUpjm40bXPug8oky3qkB7eFSEUYf4N3qMaEwjr89dM5ZslF
mailto:dogntjeneste@toldst.dk


DANSK TOLD & SKATTEFORBUND
JERNBANEGADE 4, 2.TH. - 1608 KØBENHAVN K

TELEFON 35 26 34 60 . TELEFAX 35 26 34 66 . DTS@DTS.DK . WWW.DTS.DK

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg er ikke på høringslisten til oven-
nævnte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udryk-
ningskørsel, der blev publiceret den 1. juni 2021, men ønsker alligevel at 
komme med kommentarer hertil, idet udvalget ikke er helt enig i det frem-
lagte udkast.

Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg har som sådan ingen bemærk-
ninger til politiets udrykningskørsel som beskrevet i ændringen af udryk-
ningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Dog mener Toldudvalget, at Toldstyrelsen også skal indskrives i paragraf-
fen og således gives tilsvarende mulighed for at undlade anvendelse af ud-
rykningslygte og -horn efter vurdering.

Da Færdselsstyrelsen sendte udkast til ændring af udrykningsbekendtgørel-
sen i høring den 23. oktober 2020, hvor man ville tillægge Færdstyrelsen 
og Toldstyrelsen beføjelse til at anvende udrykningssignal, sendte Dansk 
Told & Skatteforbunds Toldudvalg også et høringssvar, idet Toldudvalget 
ikke var enig i, at Toldstyrelsens køretøjer ikke fik status af udrykningskø-
retøj, ikke måtte bruge udrykningshorn, etc.

Toldudvalget fastholder det tidligere fremsendte høringssvar, og det er i 
lyset af dette, at Toldudvalget foreslår ovennævnte ændring til den nuvæ-
rende høringsfase.

Toldudvalget har bemærket, at omtalte bekendtgørelse om udrykningskør-
sel fra efteråret 2020 ikke ses at være trådt i kraft endnu.

Færdselsstyrelsen

Vedr. j.nr.: TS20000-00427
info@fstyr.dk og én Cc til cjba@fstyr.dk 

14. juni 2021

Dansk Told & Skatteforbund
TOLDUDVALGET

mailto:info@fstyr.dk
mailto:cjba@fstyr.dk


- 2 -

Toldudvalget har også bemærket, at der er indledt en prøveperiode, hvor 
Toldstyrelsen har fået mulighed for at anvende udrykningssignal. 

Toldudvalget har intet at indvende mod, at der foretages en prøveperiode, 
men indholdet i tilladelsen svarer til det udkast til bekendtgørelse om æn-
dring af bekendtgørelsen om udrykningskørsel, der blev sendt i høring ul-
timo oktober 2020, og som Toldudvalget ikke kan bakke op om, idet det 
ikke understøtter indholdet af toldlovens § 24. 

Der henvises i øvrigt til Toldudvalgets høringssvar fra november 2020.

Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skattefor-
bunds Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail 
kim.k.andersen@toldsst.dk. 

Med venlig hilsen
Jan Nørner
Faglig sekretær

https://www.dts.dk/media/tu-hsvar-udrykning.pdf
mailto:kim.k.andersen@toldsst.dk


From:                                 Jan Hempel
Sent:                                  14. juni 2021 14:47 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel - TS20000-00427

Til Færdselsstyrelsen.
 
Politiforbundet har med glæde noteret sig, at det nu endelig er lykkedes at få ændret bekendtgørelse om 
udrykningskørsel og cirkulære om politiets udrykningskørsel.
 
Politiforbundet vil dog ikke undlade at bemærke, at der i forhold til cirkulærets kapitel 7 – 
udrykningskørsel i øvelses- og uddannelsesøjemed - savnes en eksplicit hjemmel i bekendtgørelse om 
udrykningskørsel til at foretage udrykningskørsel i forbindelse med øvelses- og uddannelseskørsel.
 
I ”Indstilling til Justitsministeriet vedrørende behovet for ændring af udrykningsbekendtgørelsen, der hører 
under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområde” fra d. 26. marts 2019, anførte 
arbejdsgruppen bl.a. følgende i forhold til Politiets hjemmel til at foretage udrykningskørsel i forbindelse 
med øvelses- og uddannelseskørsel:
 
”Det fremgår af udrykningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at udrykningskørsel bl.a. kan foretages, når det 
skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver. Det har i praksis været antagelsen, at 
udrykningskørsel i øvelses- og uddannelsesøjemed er en politimæssig opgave. 
Det bemærkes, at politiets kundgørelse II nr. 24 vedr. politiets udrykningskørsel, der nu erstattes af 
cirkulæret, indeholder en bestemmelse om, at politiet kan foretage udrykningskørsel i uddannelses- og 
øvelsesøjemed, som blev tilføjet i 2006. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at fremfinde notater, 
redegørelser eller lignende i sagsakterne fra 2006, hvor der er redegjort nærmere for baggrunden og 
overvejelserne i forbindelse med indførelse af bestemmelsen i kundgørelsen. Arbejdsgruppen lægger – som 
nævnt ovenfor – imidlertid til grund, at indførelsen er baseret på, at det stedse har været vurderet, at 
politiets uddannelses- og øvelseskørsel er nødvendig af hensyn til løsning af politimæssige opgaver og 
således hjemlet i bekendtgørelsens § 1, stk. 1.  
Arbejdsgruppen har undersøgt, om der i andre sammenhænge er taget eksplicit stilling til, hvorvidt politiets 
uddannelses- og øvelseskørsel kan anses for at være ”nødvendig af hensyn til politimæssige opgaver”, jf. 
bekendtgørelsen § 1, stk. 1. På baggrund af en gennemgang af bl.a. tidligere sager hos Rigspolitiet, 
forespørgsel hos Justitsministeriet og hos Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet er det arbejdsgruppens 
opfattelse, at der ikke er taget endegyldigt stilling hertil.
 
Der er således tidligere gjort opmærksom på den manglende eksplicitte hjemmel til at foretage 
udrykningskørsel i forbindelse med øvelses- og uddannelseskørsel.
 



Høringssvar med samme ordlyd afgivet til Rigspolitiet i forbindelse med høring om ændring af cirkulære om 
politiets udrykningskørsel.
 
Politiforbundets jr.nr. 2021-00881.
 

Med venlig hilsen

Jan Hempel
Forbundssekretær

 H.C. Andersens Boulevard 38
 DK-1553 København V

Tlf.   +45 3345 5965
E-mail   mail@politiforbundet.dk

 
Politiforbundet passer på dine data. Læs mere om vores behandling af dine oplysninger her https://www.politiforbundet.dk/om-
politiforbundet/politiforbundets-databeskyttelsespolitik
 
Denne e-mail fra Politiforbundet kan indeholde fortroligt materiale. E-mailen er kun beregnet for ovennævnte modtager(e). Hvis du har modtaget e-
mailen ved en fejl, beder vi dig venligst kontakte afsenderen og i øvrigt slette e-mailen, inkl. eventuelle kopier og vedhæftede dokumenter. 
På forhånd tak
 
Henvendelser kan rettes skriftligt til Politiforbundet. Der kan sendes sikkert til mail@politiforbundet.dk. Det forudsætter dog, at du selv har adgang 
til at sende fra sikkermail.
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 1. juni 2021 09:50
Til: Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; mail@atax.dk; 
atl@di.dk; brs@brs.dk; info@bilsynsbranchen.dk; post@cyklistforbundet.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; post@fodtrafik.dk; post@foerstehjaelpsraad.dk; info@dpt-dk.org; 
Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; info@dasp.dk; Datatilsynet <dt@datatilsynet.dk>; 
Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dfk@krfo.dk; Dansk Transport og Logistik (DTL) <dtl@dtl.eu>; 
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; fdl@fdl-vm.dk; hoering@fdm.dk; trr@mil.dk; 
havarikommission@vd.dk; International Transport Danmark <itd@itd.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 
Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; motorst@motorst.dk; 
Politiforbundet <mail@politiforbundet.dk>; RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>; kos-
Direktionssekretariatet@politi.dk; pol-nfae@politi.dk; info@sikkertrafik.dk; info@sikreveje.dk; ts Info 
<info@trafikstyrelsen.dk>; tur@tur.dk; vd@vd.dk
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel - 
TS20000-00427
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
udrykningskørsel.
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 15. juni 2021.
 
 
Venlig hilsen
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