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Høring over udkast til bekendtgørelse om køretøjers ind-

retning og udstyr m.v.  

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om køre-

tøjers indretning og udstyr m.v. i høring.  

Høringsfristen er den 8. juni 2020. 

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en sammenskrivning af bekendtgø-

relse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr 

m.v. og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser. Sammenskrivnin-

gen sker for at bekendtgørelsen bliver lettere at anvende i praksis for 

blandt andet politiet i forbindelse med håndhævelse af reglerne.  

Færdselsstyrelsen bemærker, at der alene er tale om en sammen-

skrivning, hvorfor der ikke er foretaget materielle ændringer. Be-

kendtgørelsen forventes i øvrigt ændret i forbindelse med en større 

gennemgang af de køretøjstekniske regler med forventet ikrafttræden 

1. januar 2022. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Det vurderes, at der ikke vil være økonomiske eller administrative 

konsekvenser for erhvervslivet og borgere, da der alene er tale om en 

sammenskrivning af bekendtgørelsen med senere ændringer. 

Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrel-

sens Område for Bedre Regulering (OBR), som har vurderet, at udka-

stet ikke indebærer administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes 

muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier 

og forretningsmodeller. 
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Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sajf@fstyr.dk se-

nest den 8. juni 2020, mærket j.nr. TS2020000-00035. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Sammi Jonas Fantassi 

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

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på hø-

ringsportalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtyk-

kes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn of-

fentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle hørings-

svar, der omhandler ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjem-

meside www.fstyr.dk under Love og regler. Færdselsstyrelsens ny-

hedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmel-

ding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Sammi Jonas Fantassi 

Fuldmægtig 
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