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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

buskørsel og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

buskørsel og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel i høring.  

Høringsfristen er den 13. juni 2022. 

Der udarbejdes udkast til bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om godskørsel som 

følge af lov nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om 

udstationering af lønmodtagere m.v. af 31. januar 2022.  

Ændringsbekendtgørelsen om buskørsel fastsætter supplerende regler til forordning 1071/2009, 

og har bl.a. til hensigt at præcisere, at tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring er omfattet 

af fristen for godkendelse af ny transportleder, midlertidig fortsættelse af virksomheden og 

Færdselsstyrelsens tilsyn med godkendte udbydere af kurser til ansøgere om tilladelser til 

erhvervsmæssig personbefordring.  

Ændringsbekendtgørelsen om godskørsel fastsætter supplerende regler til forordning 1071/2009, 

og har bl.a. til hensigt at præcisere, at alle typer af godskørsel for fremmed regning er omfattet af 

fristen for godkendelse af ny transportleder og midlertidig fortsættelse af virksomheden.  

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om buskørsel 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

1. Frist for godkendelse af ny transportleder 

Bestemmelsen er ændret således, at det præciseres, at en virksomhed med tilladelser efter 

buskørselslovens § 1, stk. 1, er omfattet af fristen på seks måneder for godkendelse af ny 

transportleder efter dennes fratrædelse, Fristen stemmer overens med den tilsvarende 

bestemmelse i bekendtgørelse om godskørsel.  
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2. Midlertidig fortsættelse af virksomhed 

Bestemmelsen er ændret således, at det præciseres, at en virksomhed med tilladelser udstedt 

efter buskørselslovens § 1, stk. 1, midlertidigt kan fortsætte sin drift i seks måneder, hvis 

tilladelsesindehaveren afgår ved døden, kommer under rekonstruktionsbehandling eller under 

konkursbehandling, med henblik på virksomhedens afvikling, afhændelse, rekonstruktion eller 

lignende.  

 

3. Færdselsstyrelsens tilsyn med godkendte kursusudbydere 

Bestemmelsen præciserer hjemlen til, at Færdselsstyrelsen kan føre tilsyn med godkendte 

udbydere af kurser til ansøgere om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, og at 

Færdselsstyrelsen skal gives adgang til at overvære undervisning og de afsluttende prøver. 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel 

1. Frist for godkendelse af ny transportleder 

Bestemmelsen er ændret således, at det præciseres, at en virksomhed med tilladelser udstedt 

efter godskørselslovens § 1, stk. 1-3, er omfattet af fristen på seks måneder for godkendelse af 

ny transportleder efter dennes fratrædelse.  

 

2. Midlertidig fortsættelse af virksomhed 

Bestemmelsen er ændret således, at det præciseres, at en virksomhed med tilladelser udstedt 

efter godskørselslovens § 1, stk. 1-3, midlertidigt kan fortsætte sin drift i seks måneder, hvis 

tilladelsesindehaveren afgår ved døden, kommer under rekonstruktionsbehandling eller under 

konkursbehandling, med henblik på virksomhedens afvikling, afhændelse, rekonstruktion eller 

lignende.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Da der er tale om præciseringer af hjemler og en videreførelse af gældende ret, vurderes det, at 

bekendtgørelserne ikke vil have økonomiske konsekvenser for borgere eller erhvervsliv. 

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2022. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til frla@fstyr.dk og kwil@fstyr.dk senest den 13. juni 2022 

med angivelse af j.nr. 2022-205024. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Frederik Land eller Katrine Willer på mail 

frla@fstyr.dk og kwil@fstyr.dk. eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 
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Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar og medsendte 

kontaktoplysninger offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk 

under Bekendtgørelser. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Frederik Land  
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