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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 

 

[dato] 
2019-6337/2019-1955 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt udkast til be-
kendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser  

Vedlagt sendes dels udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter dels udkast til bekendtgørelse om Færd-
selsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang i høring. 

Transport- og Boligministeriet har udarbejdet udkast til to bekendtgørelser, der 
beskriver de opgaver og beføjelser, som henholdsvis Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen og Færdselsstyrelsen har pr. 1. januar 2020.  

I dag er både Færdselsstyrelsens og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver 
og beføjelser indeholdt i den gældende bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter, da Færdselsstyrelsen udgør en 
del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

Opdelingen i to delegationsbekendtgørelser skyldes, at der er lagt op til, at 
Færdselsstyrelsen bliver til en selvstændig styrelse pr. 1. januar 2020. Overord-
net set, er der derfor tale om overflytning af konkrete delegationer fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen til Færdselsstyrelsen.  

Som noget nyt får Færdselsstyrelsen delegeret bemyndigelsen til at fastsætte 
regler på alkolåsområdet. Færdselsstyrelsen behandler allerede klagesager ved-
rørende alkolåsordningen i dag. Endvidere får Færdselsstyrelsen delegeret be-
myndigelse til at fastsætte regler om krav til assessorer i forhold til forsøgsord-
ningen med selvkørende motorkøretøjer som opfølgning på den ad hoc delega-
tion, de tidligere har fået.     

Udkast til bekendtgørelserne er endvidere konsekvensrettet som følge af lov-
ændringer og der er indført delegationer, der på nuværende tidspunkt er dele-
geret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder Færdselsstyrelsen, pr. brev. 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. 

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på www.høringsportalen.dk.  

Eventuelle bemærkninger og spørgsmål til udkast til bekendtgørelse vedrøren-

de Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser bedes sendt til Transport- og Bo-
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ligministeriet senest den 4. december 2019 på trm@trm.dk med kopi til 

ika@trm.dk  med henvisning til sagsnummer 2019- 6337. 

Eventuelle bemærkninger og spørgsmål til udkast til bekendtgørelse vedrøren-

de Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser bedes sendt til 

Transport- og Boligministeriet senest den 4. december 2019 på trm@trm.dk 

med kopi til amk@trm.dk med henvisning til sagsnummer 2019-1955. 

 

Med venlig hilsen 

Iram Akbar  
Fuldmægtig  
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