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Til høringsparterne 
 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om rutekørsel 
 

Færdselsstyrelsen fremsender hermed udkast til en ny bekendtgørelse 
om rutekørsel i høring. 
 
Frist for høringssvar er den 13. maj 2019.   

 

Udkastet til bekendtgørelse om rutekørsel udspringer af ændringen af 
lov om trafikselskaber, som ændrer på afstandskravet til fjernbuskør-
sel (Lov nr. 207 af 5. marts 2019). 

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter hvilke oplysninger, der skal 
sendes til Færdselsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fjernbus-
kørsel, de nærmere betingelser for udstedelse af fjernbustilladelse, 
bestemmelser om Færdselsstyrelsens tilsyn og muligheden for at om-
bytte nuværende tilladelser til en tilladelse efter de nye regler for 
fjernbuskørsel. Der er derudover ikke foretaget andre indholdsmæs-
sige ændringer i bekendtgørelsen.  

Oplysninger i forbindelse med ansøgning 

Det fremgår af den nuværende bekendtgørelse, at en ansøgning skal 
indeholde beskrivelse af ruten, køreplan, oplysning om takster og 
driftsperiode.  

Ved ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel skal ansøgningen frem-
adrettet tillige indeholde en oversigt over hvert enkelt på- og afstig-
ningssted på ruten, en udspecificeret takstoversigt og en kopi af gæl-
dende forretningsbetingelser.  

Betingelser for udstedelse af fjernbustilladelse 
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Betingelserne for at kunne få en fjernbustilladelse ændres, så ruten 
fremadrettet skal forløbe således, at der er mindst 75 kilometer mel-
lem den enkelte passagers på- og afstigning samt at kørslen udføres 
med mindst én daglig returrejse fem dage i ugen i en periode på 
mindst seks måneder, hvis kørslen sker som almindelig rutekørsel. 

Tilsyn 

Der indsættes en tilsynsbestemmelse, som forpligter indehaveren af 
en tilladelse til fjernbuskørsel til efter anmodning fra Færdselsstyrel-
sen at afgive oplysninger om buskørslens omfang og udøvelse. Færd-
selsstyrelsen vil med de nye muligheder for fjernbuskørsel føre tilsyn 
med, hvorvidt fjernbusruterne bliver betjent efter reglerne og af-
standskravet overholdes. 

Ombytning af tilladelser 

Bekendtgørelsen gør det muligt at en tilladelsesindehaver, som har en 
tilladelse til fjernbuskørsel efter de nuværende regler, kan få ombyttet 
tilladelsen til en tilladelse efter de nye regler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at ændringerne ikke medfører 
økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

Det er forventningen, at de nye muligheder for fjernbuskørsel vil 
skabe et større transportudbud, hvilket vil betyde lavere billetpriser 
for borgerne.  

Høringsfrist mv. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.  

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 
til vores hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til beja@fstyr.dk senest 
13. maj 2019, mærket j.nr. TS2020000-00018 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Bettina Jakobsen 

på mail beja@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges udkast til den ændrede bekendtgørelse samt en liste 
over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-
portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 
parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 
derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
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De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-
side www.fstyr.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også 
information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan 
ske på vores hjemmeside www.fstyr.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Færdselsstyrelsen 

 


