
From:                                 mail@atax.dk
Sent:                                  11. oktober 2021 13:59 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land
Subject:                             J.nr. TS20000-00438

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: 29. september 2021 10:06
Emne: Høring - Bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, 
færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane - WZ-nr. TS20000-
00438
 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelser om:
 

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane,

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækning iht. færdselsloven, og 
 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb ift. færdselsloven på Grønland.

 
 
Høringsfristen er den onsdag den 27. oktober 2021.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening
 

mailto:mail@atax.dk


From:                                 Nicoline Hørsman
Sent:                                  25. oktober 2021 12:04 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land
Subject:                             TS20000-00438V // Bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb 
iht. færdselsloven, færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Kære Færdselsstyrelsen
 
Mange tak for fremsendte høring.
 
På vegne af Danske Speditører kan jeg hermed meddele, at vi ingen bemærkninger har til høringen.
 
 
Med venlig hilsen 

Nicoline Hørsman
Juridisk Konsulent 

Telefon
Mobil
Mail 

+4533746719
+4541115115
niho@dasp.dk 

Website
LinkedIn
Mail
Adresse 

www.dasp.dk
link
info@dasp.dk
Børsen - 1217 København K 

 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. september 2021 10:06
Emne: Høring - Bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, 
færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane - WZ-nr. TS20000-
00438
 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelser om:
 

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane,

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækning iht. færdselsloven, og 
 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb ift. færdselsloven på Grønland.

 
 
Høringsfristen er den onsdag den 27. oktober 2021.
 
 
Med venlig hilsen
 

mailto:niho@dasp.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mewpp-00013t-5m&i=57e1b682&c=YOgmCb-a05lQpFFC6fww7B32Kk5pKWPndK7H3CMIi2Nev70l0gtNiegu_lOYIRuttAPTY_8JobEXILEWh6NkBn4HGBVJFmB5sqAKCrHpAI_jbNFOewCTGAsmPF3NmDpKiQPNHnynjJjUVrihcRdzmaUh8BA42rAgcLyTGQ6dXbFSFc6xgezV9RSGTK7le6iBWF0MezeuP1CH90k7ueUCnA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mewpp-00013t-5m&i=57e1b682&c=I3eP6ivAKNVBvelEkiQFe6G-3yJqfnh9xsWquYL5owV5l2i_wZPebKhQdWukvRos5hDoZdDglPCM3TO2Ejgyg3ql84FdbozyS3sHIrWcd3Cy7z3zgzETMn9SgG_YbD5egDUYNvU70ZLk2-0ngExViSI_1MIM4aSblX3ePizIEIXYunUIjnPnU_2kfB2httzw7IQKZ5LFkDLgs_h8132kFQ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mewpp-00013t-5m&i=57e1b682&c=vnucRyynslGRzsQrwH3K1WUFp_kzkvCkJ-QrEswON-N6mYpJBOE2eHEKrb5KHOCJB1_zTxP52lHWRCOwjHNI1VEV1F-H6XjyBbwFujoi4zZlY4yCvdsJMcTj6dTBn4GBzg8GOWK_u_VwMTxIumS_JYVW5r-rqFi8hz7UZYfSAROp60kHRw7GU8HuML06qXAHpeOovYmCKJmJAn1Gmg6hKbVsPGDGuRh2Dnzy-gaahAfC6iovvD2Qwumy872JpFBls9hsLw27SDqMxICNhoi9fA
mailto:info@dasp.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mewpp-00013t-5m&i=57e1b682&c=Qdgrfiyeg8J1db_pt4cG6RXpjrIikmk0I7HsAVPS-T0AoS_1KnVpi9uwav-tZt5venDzpIuHOahWNXVOBPiUgg2vsNROsYABjSlnz_F7jcUNuIGU283lNayJx1UpZuG5rpiH5YrAM0XFgIr-3OsQKtuCdQbRmE4buINKow5ZE21sYVSWMkXr8NpC4Zt2HZPxBz8bNWs_RL7uLePAOAYkpSVyuUUNLnSokwgXyiHLqAs


From:                                 Dennis Lange
Sent:                                  25. oktober 2021 12:47 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Frederik Sundgaard Land
Subject:                             SV: Høring - Bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. 
færdselsloven, færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane - WZ-
nr. TS20000-00438

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: 29. september 2021 10:06
Emne: Høring - Bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, 
færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane - WZ-nr. TS20000-
00438
 
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelser om:
 

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. bekendtgørelse om 
afholdelse af motorløb på bane,

 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækning iht. færdselsloven, og 
 Udkast til bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb ift. færdselsloven på Grønland.

 
 
Høringsfristen er den onsdag den 27. oktober 2021.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening

mailto:dbl@fdm.dk
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