
Udkast 

til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i 

vejtransport 

 

I bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i 

vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 975 af 16. juli 2007, bekendtgørelse nr. 889 

af 9. juli 2014, bekendtgørelse nr. 208 af 24. februar 2015 og bekendtgørelse nr. 184 af 24. 

februar 2016, foretages følgende ændringer: 

 

§ 1 

 

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således: 

»Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 

15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 

3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for 

vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF, EU-Tidende 2006, 

nr. L 102, side 35, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2020/1057 af 15. juli 2020 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF 

og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af 

direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 

1024/2012, EU-Tidende 2020, nr. L 249, side 49. I bekendtgørelsen er der medtaget visse 

bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af 

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 1, som senest ændret ved 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020 om ændring af 

forordning (EF) nr. 561/2006, for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og 

ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid, og forordning (EU) nr. 

165/2014, for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer, EU-Tidende 2020, nr. L 249, 

side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om 

takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om 

kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for 

vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 

561/2006, for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, 

minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid, og forordning (EU) nr. 165/2014, for så vidt 

angår lokalisering ved hjælp af takografer, EU-Tidende 2020, nr. L 249, side 1, og Rådets 

forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for 

vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, side 8. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en 

forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i 

bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de 

nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder desuden 

bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets 



forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 

og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 

2006, nr. L 102, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. 

februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 1, og for anvendelsen af 

Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport 

(AETR).« 

 

2. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 86 a, stk. 1-4, § 118, stk. 12, § 134 a, stk. 2, og § 134 b i færdselsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. 

december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, 

stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, 

beføjelser og klageadgang:« 

 

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafik- og Byggestyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen«. 

 

4. I § 1, stk. 3, ændres »Rigspolitiet« til: »Færdselsstyrelsen«. 

 

5. I § 2 indsættes som litra q og r: 

»q) Køretøjer eller kombinationer af køretøjer, der transporterer entreprenørmaskiner for en 

entreprenørvirksomhed inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at 

kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. 

r) Køretøjer til levering af færdigblandet beton.« 

 

6. Overskriften til kapitel 3 affattes således: 

»Kapitel 3 

Regler for anvendelse af takografer og opbevaring af oplysninger, herunder oplysninger fra 

kontrolmyndighederne« 

 

7. § 7, stk. 8, 2. pkt., affattes således: 

»Disse oplysninger, samt diagramark og data i øvrigt, som transportvirksomheden skal 

opbevare i et år i medfør af artikel 10, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen, artikel 33, stk. 

2, i takografforordningen og § 7, stk. 9, i denne bekendtgørelse, skal destrueres et år efter 

registreringen.« 



 

8. I § 7 indsættes som stk. 9 og 10: 

»Stk. 9. Transportvirksomheden, der benytter køretøjer, som er omfattet af køre- og 

hviletidsforordningens anvendelsesområde og bestemmelser, og som er udstyret med en 

takograf, der opfylder kravene i bilag 1 C til takografforordningen, skal sikre, at alle data, der 

overføres fra køretøjsenheden og førerkortet, opbevares i et år efter registreringen. 

Stk. 10. Transportvirksomheden skal opbevare dokumentation for dækning af omkostninger til 

indkvartering afholdt i medfør af køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 8, i et år fra 

omkostningens afholdelse. Dokumentationen skal efter anmodning udleveres til 

Færdselsstyrelsen.« 

 

9. Efter kapitel 4 indsættes: 

»Kapitel 4 a 

Fjernelse eller brud på plombering til kontrolformål og eventuel genplombering« 

§ 9 c. Erklæringer, som politiet har udstedt i medfør af artikel 22, stk. 5, i 

takografforordningen, udleveres til føreren af køretøjet ved kontrollens afslutning. Politiet skal 

opbevare en kopi af erklæringen i to år fra erklæringens udstedelse. 

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte erklæring skal udfærdiges på en blanket udarbejdet af 

Færdselsstyrelsen.« 

 

10. I § 11 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer: 

»4) dækning af omkostninger til indkvartering, jf. artikel 8, stk. 8, i køre- og 

hviletidsforordningen samt tilrettelæggelse af førerens arbejde, jf. artikel 8, stk. 8 a, i køre- og 

hviletidsforordningen,« 

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 5-10. 

 

11. § 13, affattes således: 

»For overtrædelse af §§ 4-5 og forbud efter § 10 samt for overtrædelse af § 11, nr. 1-3, 5-6, 8 

og 9 og § 12, stk. 1, nr. 1 og 3, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, når kørslen er 

foretaget i hans interesse, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller 

uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2020. 


