
 

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

DK- 6760 Ribe 

 

København den 24. maj 2022 

Sendt pr. mail til info@fstyr.dk, cc. til lsod@fstyr.dk 

 

Deres reference: Lise Sode 

Vores reference: Emma Welander 

 
 
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og 

knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 
 

Dansk PersonTransport takker for muligheden for at komme med bidrag jf. høringsbrevet af den 23. maj 

2022.  

 

Vi har ikke bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse.  

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål.  

På organisationens vegne, 

 

Emma Welander 

Dansk PersonTransport 



From:                                 mail@atax.dk <mail@atax.dk>
Sent:                                  24-05-2022 15:09:59 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høringssvar (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)

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: 23. maj 2022 15:26
Emne: Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og 
knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)
 
Til høringsparterne 
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 
Høringsfristen er den 20. juni 2022. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

mailto:mail@atax.dk
http://www.fstyr.dk/


From:                                 Johanne Berner Hansen <jbh@dbr.dk>
Sent:                                  08-06-2022 06:58:20 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             vedr. 2022-221539 hhv. -221543

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ingen bemærkninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen

For vores privatlivspolitik se her.
Vidste du?... At Dansk Bilbrancheråd har udgivet Juridisk håndbog for 
bilforhandlere, som guider dig igennem bilhandlens mange facetter?
Bogen koster kun kr. 395,- og du kan købe den her.
Er du ikke medlem, er prisen 595,- og bestilling sker via info@dbr.dk. 
 
 

  
Johanne Berner 
Hansen

Dansk Bilbrancheråd  

Juridisk chef, advokat 
(L)

Kirkevej 1-3  

 
 

2630 Taastrup
 

Mobil +45 2241 5103 Tel +45 4399 6633  

 

 
Mail jbh@dbr.dk

 
 
 
 
 

www.dbr.dk  
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From:                                 Caroline Borgaard Møller Andersen <cbma@forbrugerombudsmanden.dk>
Sent:                                  14-06-2022 13:12:25 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             Forbrugerombudsmandens svar til Færdselsstyrelsen j.nr. 2022-221539 og 2022-
221543 (vores sagsnr. 22/05103)

Forbrugerombudsmanden har modtaget Færdselsstyrelsens høringsbrev af 23. maj 2022 med anmodning 
om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 
 
Forbrugerombudsmanden har ikke bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
På Forbrugerombudsmandens vegne 
 
Caroline Borgaard Møller Andersen 
BA. Jur. 
E-mail: cbma@forbrugerombudsmanden.dk   

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151 
Se vores privatlivspolitik på 
forbrugerombudsmanden.dk  
 
 

mailto:cbma@forbrugerombudsmanden.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/


From:                                 Dennis Lange <dbl@fdm.dk>
Sent:                                  14-06-2022 10:57:37 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. 
om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)

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: 23. maj 2022 15:26
Emne: Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og 
knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)
 
Til høringsparterne 
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 
Høringsfristen er den 20. juni 2022. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1o12N0-0000fU-3s&i=57e1b682&c=QI9_6k42yOQeuln6XEW_vza1OdHwFYBL0ifalJmZPqMXcBgfc1gM3a1f7qNmb_VE8J8ySPvHTqpqephfqkkwRxZl_3YDffJjVs5AZ0GJy91d9vqpiwaONe2gJivCgl91eOuoFiWWq4wjFJCx00itRuCJo6M5o9tkMDEuVW3Bk3GreflRVecB9-bxdhVhM1qRzSpG6hViu-7XtD5xHd4nTQ


From:                                 Ole Kirkelund <oki@bilimp.dk>
Sent:                                  15-06-2022 15:48:10 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             Høringssvar - sagsnr. 2022-221539 og 2022-221543 (brugerinformation - 
alternative brændstoffer)

Til Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
 
Høringssvar til sagsnummer 2022-221539 og sagsnummer 2022-221543: 
 
Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om 
brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr 
 
De Danske Bilimportører har ingen bemærkninger til ændringerne til de to bekendtgørelser, idet de alene 
gennemfører mærkningsstandarderne DS/EN 16942:2016+A1:2021 og DS/EN 17186:2019. 
 
For begge mærkningsstandarder gælder det dog, at de er ophavsretligt beskyttet, hvorfor de ikke er 
gengivet i bekendtgørelserne eller i Lovtidende. Dermed kan de i realiteten kun efterleves ved køb hos 
Fonden Dansk Standard eller ved fysisk gennemsyn hos Færdselsstyrelsen.
 
Vi finder det principielt uheldigt, at gældende lovgivning på denne måde hviler på ophavsretligt beskyttet 
materiale, der forudsætter køb af adgang til den nærmere grafiske udformning af mærkningen hos en 
privat virksomhed. 
 
Vi henviser endvidere til vores høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om krav til offentlig 
tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler m.v. (sagsnummer 2022-187506). 
 
 
Med venlig hilsen 

Ole Kirkelund 
Chefkonsulent               f            
 

 
Telefon 2323 2520 
E-mail oki@bilimp.dk 
 

De Danske Bilimportører | Rådhuspladsen 16 | DK-1550 København V | CVR: 67794117 | www.bilimp.dk

 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1o1TNU-0003hk-5d&i=57e1b682&c=la9Q6uZkEImqeU4yu7BMahX9bljgY4cZT_8p3icsiQTso7dzq9Uo1OxivBtOyk5rT9Ht_sThvWslVeS5Q4cma6OVLSQ1t5cx7fqdNoMGju-hFKx5R9n2YnfClg9104wi6AvrlyvzNyPE3EYWtshAjEykViIV0GdA6kWH1YgCrGlWB3rsc15UZRRdYqxJWI8qceKdei-0fa41_9iAqOHxrw
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From:                                 Karoline H. Thomsen <KART@DI.DK>
Sent:                                  17-06-2022 11:07:58 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>
Subject:                             Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og 
knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)

Bilbranchen i DI har modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 
I den forbindelse pålægges der vores medlemsvirksomheder at placere og opsætte tilgængelig 
brugerinformation om brændstoftyper og brugerinformation om stiktyper. Brugerinformation om brændstoffer 
er for så vidt ikke nyt, men der henvises i høringen til en opdateret standard (DS/EN 16942:2016+A1:2021), 
som Bilbranchen ikke har adgang til, medmindre vi tager til Ribe og fysisk besigtiger standarden hos 
Færdselsstyrelsen eller indkøber den hos Dansk Standard.
 
Det er vanskeligt for os uden kendskab til indholdet af den opdaterede standard at vurdere, om vi har 
bemærkninger til høringen. Vi har derfor anmodet om at få tilsendt et eksemplar af den opdaterede standard 
evt. uden det ophavsretlige beskyttede billede/figur-materiale til intern brug i Bilbranchen udelukkende med 
henblik på afgivelse af nærværende høringssvar.
 
Fra Færdselsstyrelsen har vi modtaget meddelelse om, at selv om styrelsen anerkender den beskrevne 
problemstilling, har styrelsen på grund af mærkningsstandardens ophavsretlige beskyttelse ikke mulighed 
for at fremsende et eksemplar af standarden eller dele heraf, desværre også selvom det alene er til intern 
brug i Bilbranchen i DI. Videre oplyses det, at der ikke er indsat ændringer i standardens afsnit 6.4 (i den 
gamle standards afsnit 5.4) vedrørende placeringen af brændstofmærkerne i køretøjsmanualer og hos 
motorkøretøjsforhandlere. 
 
Bilbranchen må derfor forlade sig på, at placeringen af mærkningen er uændret og at de enkelte 
bilimportører i forbindelse med import af nye motorkøretøjer, drager omsorg for at udforme mærkningen i 
overensstemmelse med den opdaterede standard.
 
 
 
Med venlig hilsen

Karoline H. Thomsen
Seniorchefkonsulent 

(+45) 3377 3567
(+45) 2949 4413 (Mobil)
kart@di.dk
bil.di.dk
 
Få et forspring – abonnér på Bilbranchens nyhedsbrev 
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From:                                 Transporterhvervets Uddannelser <tur@tur.dk>
Sent:                                  20-06-2022 13:11:25 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Subject:                             SV: Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. 
om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)

TUR har ingen bemærkninger. 
 

Med venlig hilsen

Transporterhvervets Uddannelser

Tlf.: 35878700
Tlf. direkte
:
E-mail: tur@tur.dk

 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 23. maj 2022 15:26
Emne: Høring over udkast til bkg. om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og 
knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bkg. om ændring af bkg. om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr (j.nr. 2022-221539 og 2022-221543)
 
Til høringsparterne 
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos 
motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 
Høringsfristen er den 20. juni 2022. 
 
Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura
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From:                                 Finn Bjerremand <fba@dtl.eu>
Sent:                                  20-06-2022 21:47:08 (UTC +02)
To:                                      Lisa Sode <lsod@fstyr.dk>; Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Cc:                                      Ove Holm <oho@dtl.eu>; Finn Bjerremand <fba@dtl.eu>; Søren Büchmann 
Petersen <sbp@dtl.eu>
Subject:                             Høringssvar: 2022-221539 og 2022-221543

 
Færdselsstyrelsen  
Sorsigvej 35  
6760 Ribe 
Att.: Lisa Sode  
Sagsnr.: 2022-221539 og 2022-221543 
 
 
 
DTL-Danske Vognmænd takker for den fremsendte høring over udkast til Bekendtgørelse om 
brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforeskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 
DTL-Danske Vognmænd bakker op om forslaget og har ikke yderligere kommentarer. 
 
Såfremt der er spørgsmål til høringssvaret, står vi gerne til disposition. 
 
 
 
 
De bedste hilsner 
 
Finn Bjerremand 
Teknisk konsulent 
 
DTL - Danske Vognmænd 
Grønningen 17, mezz. 
1270 København K 
fba@dtl.eu 
Tlf.:          +45 7015 9500 
Direkte:  +45 4096 1611 
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