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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår 

for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af 

kombineret transport og ikke-bilateral international transport 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af 

kombineret transport og ikke-bilateral international transport. 

Høringsfristen er den 13. juni 2022. 

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en mindre ændring til bekendtgørelse om vilkår for udførelse 

af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-

bilateral international transport, som følge af EU's Vejpakke, der blev vedtaget i juli 2020.  

Ændringsbekendtgørelsen har til hensigt at indsætte en bestemmelse om virksomhedens pligt til 

at sikre, at chaufføren kender til sine rettigheder og forpligtigelser relateret til chaufførens 

udstationering 

Det pålægges den udstationerende arbejdsgiver at sikre, at den udstationerede chauffør får 

kendskab til sine rettigheder og forpligtelser. Det følger af direktiv nr. 2020/1057, at der er tale 

om de rettigheder, der er fastsat ved lov eller administrative bestemmelser og/eller kollektive 

aftaler. Heriblandt kan nævnes lønrettigheder, maksimal arbejdstid og minimal hviletid, sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen, ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser 

vedrørende ikke-forskelsbehandling.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske konsekvenser for borgere eller 

erhvervsliv. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Færdselsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante 

for de konkrete ændringer i udkastet. OBR har ingen bemærkninger til denne vurdering. 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022. 
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Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til frla@fstyr.dk / kwil@fstyr.dk senest den 13. juni 2022 

med angivelse af j.nr. 2022-205024. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Frederik Land og Katrine Willer på mail 

frla@fstyr.dk og kwil@fstyr. eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar og medsendte 

kontaktoplysninger 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 Bekendtgørelser. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Frederik Land  
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