
From:                                 Dansk Arbejdsgiverforening
Sent:                                  1. juli 2020 09:59 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057

Kære Bettina Jakobsen

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at 
sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker
Chefsekretær

Fra: Færdselsstyrelsen 
Sendt: 1. juli 2020 09:20
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer 
og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057

Økonomisk høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og 
afgifter på vejtransportområdet.

Høringsbrev, høringsliste og udkast til ændringsbekendtgørelse er vedhæftet.

Bemærk venligst, at høringsfristen er den 29. juli 2020. 

Venlig hilsen

Bettina Jakobsen
Specialkonsulent

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

Tlf.: + 45 7221 8899
beja@fstyr.dk 
www.fstyr.dk 

mailto:beja@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/


From:                                 Henriette Fagerberg Erichsen
Sent:                                  1. juli 2020 10:27 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Bettina Jakobsen
Subject:                             Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057 (Sagsnr.: 2020 - 3)

Tak for henvendelsen. 

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar. 

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk
Til:
Fra: Færdselsstyrelsen (info@fstyr.dk)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens 

gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057
Sendt
:

01-07-2020 09:19

Økonomisk høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Høringsbrev, høringsliste og udkast til ændringsbekendtgørelse er vedhæftet.

Bemærk venligst, at høringsfristen er den 29. juli 2020. 

Venlig hilsen

Bettina Jakobsen
Specialkonsulent

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:hfe@advokatsamfundet.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jqY6K-00020J-3Z&i=57e1b682&c=tbrJCp0WOf6KPEo9iKbI32c_Uz0xKo3a18VU2in0Mfubf2_zHe5MPntn5iR2IPodOREgF9r43bkodD-3hpCz7SIc4QxumkCPB0CPrDavyqvxWA9shweVg3aQRm1v48vzAIRO-gqQ-YhkAcAztbxyuPoXp2bDijvK9n4trRjS2Ebe3IWRtpDtqou7IxmrzgHMAvmsp2hzzxd4I4pF5u21purOU8Rwqn2P8BGf9iFZxR0


Tlf.: + 45 7221 8899
beja@fstyr.dk 
www.fstyr.dk 

mailto:beja@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/


From:                                 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Sent:                                  2. juli 2020 09:04 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Bettina Jakobsen
Subject:                             Høringssvar TS2010000-00057

Se vedlagte høringssvar.

Venlig hilsen

Katrine Rosenkvist Andersen | Administrativ og bogholder 

Ny Vestergade 17, 2. sal 
1471 København K
Dir. tlf. 3337 7875 
Mobil 2844 4929
kra@deg.dk
www.deg.dk

mailto:kra@deg.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jqtGl-0002VY-4t&i=57e1b682&c=w13z7_ySCpmYs2a3DH_L0HxOQ5Jzo0Z2OeWkzZHOqVzqBIptCZKWyQOAhbtuMURFnHkqDzyK35EcvKzWhAvMilAnXgjq8odANOB5SlpvLHbrkxgp6fJpL6hND0WJHtUj-gXWUzmTSkHOYpGpikXxCsq5O-09Lrm6prrHYn_F7eyBOnW915QFQS3Db9x09ikN-QKKpYlTwAv8kHQ9xVdgZMMiTZCwf7AyUmjW4YluT8Q


 

 

 

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

 

Den 2. juli 2020 

 

Vedrørende reference: j.nr. TS2010000-00057 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vej-transportområdet 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG-L) kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar til 

ovennævnte bekendtgørelsesændring.  

DEG-L har ingen bemærkninger hertil. 

 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

 

 

Poul Erik Andersen  

Konsulent 

 

 

 

 

 



From:                                 RAD FP Sikker
Sent:                                  24. juli 2020 11:19 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Bettina Jakobsen;Marie Bindslev
Subject:                             Færdselsstyrelsens høring - j.nr. TS2010000-00057

Færdselsstyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet af 
1. juli 2020 giver ikke Rigsadvokaten anledning til bemærkninger. 

Med venlig hilsen
Tina Sandager
Specialanklager

Tlf.nr. 3032 4543

E-mail: tsa007@ankl.dk

Rigsadvokaten
Kvalitetsafdelingen
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Telefon: 72 68 90 00
Telefax: 72 68 90 04
E-mail: rigsadvokaten@ankl.dk 
www.anklagemyndigheden.dk

mailto:tsa007@ankl.dk
mailto:rigsadvokaten@ankl.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jytrR-0000QJ-3U&i=57e1b682&c=G3C3MUdjkhT1oAUPwkmgUbdxceieAgVDKlw3WcGlk4w2ehBp8pI0y2ln9PwBki8oUk26bUYcv5DvCEKqqROG2GWG0PzsDM32_I45PmS7Qh92u8h-BHPSkOQLz_acF-joxPnitX3ZC9BDyD6iEvgOZXWDWcWeuO8dyibfYTZDFx5RcqJr5BOyjvsiqJhSxnh09s1eMJKlTGiRkp_P-XmiMs0MlBwgdxI2yRLOY8uWO91eL8kZL0jMGaU7eoOZ_mw6


From:                                 Anders Jessen
Sent:                                  27. juli 2020 10:04 (UTC +02)
To:                                      Bettina Jakobsen;Færdselsstyrelsen
Subject:                             Høringssvar - TS2010000-00057

Hej med jer,

Jeg sender jer her ITD’s høringssvar vedr. forslag om justerede regler for afgiftsopkrævning i 
forbindelse med ændring af varebilstilladelser. 

Jeg henviser til jeres sagsnummer: TS2010000-00057. 

Med venlig hilsen
Anders Jessen
Chefkonsulent 

T: 7367 4553 | 2344 1666 | aj@itd.dk

 ITD | Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark
T: 7467 1233 | F: 7467 4317 |www.itd.dk
CVR: 40990917
EU Transparency Reg.: 404900912463-75

mailto:aj@itd.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jzy8L-0006RK-4B&i=57e1b682&c=ItiEzWnMLO3S3DN8AvRKOGTLSWVR4KMc6yeJ7t5Yq-HC9gtShW9npY9LrS16lb9Q1UiFbgjgkFx4QYSTpgTZC8eWdlt5etjdydqZPcXo6jwfc6E-IqfOaqO-vPrv5-CqPOvlw4J9HhxK3bFEKn4o-zH-zAbbzOtmHWQAafDFL7gvmmhMMLOJZowkIKRRUyQOBNGdT9bNffF9yKUuNxiDB7BHw1HQvJ5ZHXp2RTR7oEk
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Færdselsstyrelsen  
Att.: beja@fstyr.dk og info@fstyr.dk   
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 

 
 

 
Sags-ID: -  Sagsbehandler: AJ Deres ref.: TS2010000-00057    Dato: 27-07-2020 

 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 
 
ITD kvitterer for fremsendte høring og muligheden for at afgive bemærkninger hertil. 
ITD har følgende bemærkninger til ændringerne i bekendtgørelsen: 
 
I forbindelse med behandlingen af L 234 Forslag til lov om ændring af lov om 
godskørsel blev et nyt gebyr for udstedelser, fornyelser og ændringer af tilladelser for 
varebiler vedtaget. I den sammenhæng var det for ITD afgørende, at køretøjer over 
3.500 kg på intet tidspunkt belastes økonomisk af indførelsen af et nyt 
tilladelsessystem for varebiler1, hvilket heller ikke er formålet med nærværende 
bekendtgørelsesændring.  
 
Der har i længere tid været fokus på Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstider. ITD 
anser forslaget til bekendtgørelse som et udtryk for et ønske om at sikre en mere 
effektiv og smidig sagsgang samt et generelt forsøg på at nedbringe 
sagsbehandlingstiderne hos Færdselsstyrelsen. ITD bakker op om dette fokus og hilser 
ændringerne af bekendtgørelsen velkommen. 
 
Derudover har ITD ingen yderligere bemærkninger.  
 
*** 
 
ITD står naturligvis til rådighed ved spørgsmål til det fremsendte.  
 
Med venlig hilsen 
 
ITD 
 

 
 
Anders Jessen 
Politisk chefkonsulent 

                                            
1 https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L234/bilag/3/1886982.pdf 



From:                                 Jesper Buhl, PostNord
Sent:                                  27. juli 2020 10:25 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Bettina Jakobsen
Subject:                             Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Til Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Vedhæftet mailes PostNord Danmarks høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Med venlig hilsen

Jesper Buhl
Myndighedsrelationer 

M +45 2047 8326
jesper.buhl@postnord.com
____________

PostNord Danmark
International Post 
Hedegårdsvej 88 
2300 København S

Vi leverer. PostNord leverer løsninger inden for kommunikation, logistik, distribution og e-handel 
til, fra og i Norden. Besøg os på www.postnord.dk

mailto:jesper.buhl@postnord.com
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jzyRt-000MCD-4u&i=57e1b682&c=ucIlMerGFHScYqKPkp_-nFxpx0Y2Rl3AAT2mHf0urNpGUj7uB2MwGvIgjEeXPxSuFd6hwVx7hj4Q5CqENxmALr_SoCGMAEDf-AWFGOz71FETjj6FNgIMqjmOHtpnjFg6AQDPvTBnzh7nNHdTYa-6B48ySGvBKA6UtmqhHCOdIESAJLwB_Xkeq5SO769p5Vls4HRtlzVgIDVjQDbP6_3-X88sXvxKnrmBjcbAkx12i14




From:                                 Troels Steen Tvergaard
Sent:                                  29. juli 2020 14:23 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Bettina Jakobsen;Morten Holm Østergaard
Subject:                             Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057

På vegne af Landbrug & Fødevarer, SEGES, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Dansk 
Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Kartofler og Dansk Agroindustri sender jeg 
hermed bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Venlig hilsen

Troels Steen Tvergaard
Erhvervspolitisk konsulent
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

E tstv@lf.dk

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V
www.lf.dk

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer 
fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en 
klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede 
og en årlig eksport på 162 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde 
løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. 

mailto:tstv@lf.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k0l7t-0003XM-3r&i=57e1b682&c=UecXdz3ipPO-BNENMX6tNYoAsyZCZt-Ooqnc_4DufOLp4zLI47LTE0AIkDd59cUfpBBAdKe33thTddcD3dzuiPlubc0b5xNgtHCIDCaHOh4edL7eFyoW8YAxAvrKsLnZy1Mky4VvuDMOu8TvhegVYvm1FK_HdBAsBequXzpevC4e39tgoNzgAOWLSDL9OnbRftg_E4367uP1upHN3abyVwpVgnfxPPsJhm_MkQC1cps


Dato 27. juli 2020 
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Sorgsigvej 35 

6760 Ribe 

Høringssvaret er sendt til info@fstyr.dk og beja@fstyr.dk 

 

Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, TS2010000-00057 

Landbrug & Fødevarer, SEGES, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Dansk 

Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Kartofler og Dansk Agroindustri takker 

for muligheden for at afgive bemærkninger til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og 

afgifter på vejtransportområdet. 

Gebyr og økonomiske konsekvenser 

Det er vores holdning, at faste gebyrer på udstedelser af tilladelser eller ændringer heraf vil skabe 

mindre usikkerhed for det relevante erhverv. Dernæst udspringer udkastet til ændringen af 

bekendtgørelsen af erfaringer med indkomne ansøgninger om ændringer til tilladelser på 

varebilsområdet. Der indføres således økonomiske byrder for fødevareklyngen med hjemmel i 

erfaringer fra andre brancher. Af denne årsag mener vi, at udmøntningen bør omfatte 

dispensationer for landbrugskøretøjer. 

Venlig hilsen 

 

Troels Steen Tvergaard 

Erhvervspolitisk konsulent 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 

 

T 61 39 52 70 E tstv@lf.dk 
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