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Til høringsparterne Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Telefon:  7221 8899  
E-mail:  info@fstyr.dk  
Web:  www.fstyr.dk 
 
Sagsnr.: TS20000-00428 og 
TS20000-00430 
07-07-2021 
 

 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af takografkort og 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer 
og afgifter på vejtransportområdet 

 
Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udstedelse af takografkort og 
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og 
afgifter på vejtransportområdet i høring.  

Høringsfristen er den 10. august 2021. 

Færdselsstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række opgaver fra politiet, herunder 
udstedelse af takografkort. Der er derfor behov for at ændre bekendtgørelse om udstedelse af 
takografkort, så den afspejler dette og for at gøre det muligt for chauffører og virksomheder på 
området at ansøge digitalt. Der er desuden behov for at ændre bekendtgørelse om 
Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, så bekendtgørelsen regulerer 
Færdselsstyrelsens gebyrer for udstedelse af takografkort. 

 

Uddybning af bekendtgørelsen om udstedelse af takografkorts indhold 

1. Færdselsstyrelsen bliver ansvarlig for udstedelse af takografkort 

Bekendtgørelsesudkastet er konsekvensændret således, at det nu fremgår at Færdselsstyrelsen 
udsteder takografkort. Derudover beskrives Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder mv.  

2. Ansøgningen digitaliseres 

Chauffører, virksomheder og værksteder kan fra 1. oktober 2021 ansøge om takografkort via en 
digital selvbetjeningsløsning. 

I dag kan der alene ansøges om et takografkort ved fysisk fremmøde hos en politiekspedition. 
Færdselsstyrelsen udarbejder en digital selvbetjeningsløsning, og derfor bliver den kommende 
digitale ansøgningsprocedure også reguleret i bekendtgørelsesudkastet.  

I forbindelse med ressortoverdragelsen vil Færdselsstyrelsen også åbne for fysisk ekspedition i 
Aalborg, Kolding og i hovedstadsområdet. 
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Uddybning af bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens 
gebyrer og afgifter på vejtransportområdets indhold 

I forbindelse med ressortoverdragelsen omlægges den nuværende afgift til et gebyr, hvor de 
samme takster videreføres. Gebyret for takografkort til chauffører, virksomheder og værksteder 
vil være 525 kr. som også er det der betales i dag. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Udkast til bekendtgørelse om udstedelse af takografkort har været i præhøring hos 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR), som har vurderet, at 
bekendtgørelsesudkastet samlet vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet på ca. 6 mio. 
kr. årligt. Det er vurderet med udgangspunkt i en AMVAB-måling, hvor lettelserne er kvantificeret 
nærmere.  

De administrative byrder-lettelser består i, at virksomheder ikke længere skal fysisk hen på en 
politistation og ansøge om takografkort, men kan ansøges digitalt. Dermed opnår virksomhederne 
en tidsbesparelse på transporttiden til og fra politistationen, samt på ventetiden på politistationen. 
Herudover vil virksomhederne også have mindre slitage på køretøjer som følge af den besparede 
kørsel til og fra politistationen.  

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om takografkort vil også medføre en mindre administrativ 
byrde forbundet med at værksteder skal bruge 2-5 min. længere tid på at ansøge om 
værkstedskort i forhold til i dag. 

OBR vurderer på baggrund af ovenstående, at de samlede administrative lettelser for 
erhvervslivet, er ca. 6 mio. kr. 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og 
afgifter på vejtransportområdet vurderes ikke at have økonomiske og administrative 
konsekvenser for erhvervsliv og borgere. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne for agil erhvervsrettet regulering er relevante for udkastet til 
bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, da bekendtgørelsen vil påvirke virksomhedernes 
muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 

Færdselsstyrelsen vurderer, at den digitale selvbetjeningsløsning vil fremstå mere enkel og 
brugervenlig for ansøgere, idet de nuværende ansøgningsblanketter indeholder en del felter til 
myndighederne, endvidere vil den digitale selvbetjeningsløsning i forbindelse med log-in 
automatisk hente ansøgerens oplysninger fra enten CVR-registret eller CPR-registret. 

Det er også Færdselsstyrelsens vurdering, at anvendelsen af henholdsvis www.borger.dk og 
www.virk.dk sikrer chaufførerne og virksomhederne adgang til selvbetjening på tværs af det 
offentlige samlet. Dette sikrer blandt andet, at virksomheder kan nøjes med at gå ét sted hen i 
kontakten med det offentlige. 

Det vurderes derfor også, at den påtænkte digitale selvbetjeningsløsning sikrer øget ensartethed 
i kontakten med det offentlige. 
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Bekendtgørelsen giver virksomhederne mulighed for at anvende erhvervsrettede digitale 
løsninger i forbindelse med ansøgning om takografkort. Ved at oprette digitale 
selvbetjeningsløsninger til ansøgning om takografkort er det Færdselsstyrelsens hensigt, at det 
gøres både billigere og lettere for virksomheder at ansøge om takografkort. 

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. oktober 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 
hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til mawl@fstyr.dk senest den 10. august 2021 med 
angivelse af j.nr. TS20000-00428 og TS20000-00430. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Maria Winkel Lorenzen på mail mawl@fstyr.dk 
eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 
Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og 
navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 
ændringerne. Det bemærkes hertil, at de mere indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen er 
angivet med ændringsmarkering. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk under 
Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte 
regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 
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