
From:                                 mail@atax.dk
Sent:                                  4. november 2021 10:52 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Sandra Klockmann Bæk;Martin Henrik Jensen
Subject:                             sagsnr. TS20000-00449

På vegne af ATAX kan jeg oplyse, at det fremsendte ikke giver anledning til bemærkninger. 
 
 
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: 27. oktober 2021 14:41
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af regler om 
markedsovervågning - sagsnr. TS20000-00449 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til følgende ændringsbekendtgørelser:
 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer 
m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 

 
 
Høringsfristen er den 24. november 2021.
 
 
Venlig hilsen

Martin Henrik Jensen
Fuldmægtig



From:                                 Dennis Lange
Sent:                                  15. november 2021 13:18 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Sandra Klockmann Bæk;Martin Henrik Jensen
Subject:                             SV: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af 
regler om markedsovervågning - sagsnr. TS20000-00449

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: 27. oktober 2021 14:41
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af regler om 
markedsovervågning - sagsnr. TS20000-00449 

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over udkast til følgende ændringsbekendtgørelser:

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer 
m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 

Høringsfristen er den 24. november 2021.



From:                                 Troels Steen Tvergaard
Sent:                                  23. november 2021 09:46 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Sandra Klockmann Bæk;Martin Henrik Jensen
Subject:                             TS20000-00449

Ang. TS20000-00449
 
Jeg sender hermed et høringssvar på vegne af L&F, SEGES, DM&E, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk 
Agroindustri, Danske Sukkerroedyrkere og Danske Kartofler.
 
Venlig hilsen

Troels Steen Tvergaard
Erhvervspolitisk konsulent
Erhverv
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

M +45 6139 5270  |   E tstv@lf.dk

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 27. oktober 2021 14:41
Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af regler om 
markedsovervågning - sagsnr. TS20000-00449 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til følgende ændringsbekendtgørelser:
 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer 
m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler. 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 

 
 
Høringsfristen er den 24. november 2021.
 
 
Venlig hilsen

Martin Henrik Jensen
Fuldmægtig
Jura og Ministerbetjening
 



Dato 22. november 2021 
Side 1 af 1 
 

  

Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- 
og skovbrugskøretøjer m.v. Sagsnr.: TS20000-00449 27-10-2021 
 
Landbrug & Fødevarer (herfra L&F), SEGES, DM&E, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk 
Agroindustri, Danske Sukkerroedyrkere og Danske Kartofler takker for muligheden for at give 
høringssvar.  
 
Ophævelse af kapitel 6 
Ophævelsen af § 11 Stk. 3 i BEK nr 1266 af 28/08/2020 vil fjerne den hidtidige praksis, hvormed den 
erhvervsdrivende kun refunderer den relevante myndigheds nødvendige udgifter ved 
prøveudtagning, såfremt at undersøgelsen viser, at traktorer, påhængskøretøjer og udskifteligt 
trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske ikke er i overensstemmelse med de 
tekniske krav.  
 
L&F finder i forlængelse af høringssvar afgivet d.18.08.2021 angående Høring over udkast til forslag 
til om lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning 
(Markedsovervågning på færdselsområdet m.v. at Færdselsstyrelsen og Transportministeriet ikke 
kan begrunde stramningen med konkrete sager eller forhold på landbrugsområdet. Derfor finder L&F 
ikke, at den forslåede ændring er proportional ift. produktsikkerheden og de omkostninger, der 
pålægges producenterne. Ændringen tager ikke hensyn til virksomhedernes retssikkerhed på 
området og kan føre til en ikke effektiv eller målrettet kontrol. L&F opfordrer derfor kraftigt til, at kapitel 
6 ikke ophæves, og at den hidtidige praksis fortsætter. 
 
Da Færdselsstyrelsen med ændringen påfører erhvervslivet en udgift som ellers blev båret af 
myndigheder, mener L&F ikke, at det kan være korrekt, at ændringen ”ikke har økonomiske eller 
administrative konsekvenser for erhvervslivet”. Færdselsstyrelsen bedes kvantificere de økonomiske 
konsekvenser.  
 
Med venlig hilsen 
 
Troels Steen Tvergaard 
Erhvervspolitisk konsulent 
Erhverv 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 
 
M +45 6139 5270  |   E tstv@lf.dk 


