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From:                                 hoering
Sent:                                  16. juli 2021 09:37 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Lotte Bank Vester
Subject:                             SV: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - 
TS2100101-00126

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Lange 
Chefkonsulent 
 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

  
 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 15. juli 2021 14:27
Emne: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - TS2100101-00126
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af 
kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for 
kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 13. august 2021.
 
 
Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Specialkonsulent
Jura og ministerbetjening
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1m4IQG-0000bg-3s&i=57e1b682&c=L_lLlgxO1hM_15qyOYtVKvSBr2mILOoZhmP59pqIRkKMp9ELLdW1QNSl7KvK2sIPdl9I7FvzC21uXjkb2FfF5dhM9bBBZEBxpRnFdmMDcuIrKYf3plz1eQBLiZiL7AQAP2kCve8dbUKpgthEve6VFveNnTGEbYF6Udi0DQ-TGqyh0NmxeYkzWChJPuTPB4ezEMqsZvlRcovHMku-MSRheQ


tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 

http://www.fstyr.dk/


From:                                 mail@atax.dk
Sent:                                  29. juli 2021 13:25 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - 
TS2100101-00126

På vegne af ATAX kan jeg oplyse, at vi ikke har bemærkninger til fremsendte. 
 
 
Venlig hilsen
Josephine Heger Søndergaard
 

Avedøreholmen 96 C
2650 Hvidovre
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00
 
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 15. juli 2021 14:27
Emne: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - TS2100101-00126
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af 
kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for 
kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 13. august 2021.
 
 
Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Specialkonsulent
Jura og ministerbetjening
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35

mailto:mail@atax.dk


DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 

http://www.fstyr.dk/


From:                                 Transporterhvervets Uddannelser
Sent:                                  2. august 2021 13:54 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - 
TS2100101-00126

TUR har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Annette Arrild Toft
Uddannelsessekretær
Transporterhvervets Uddannelser

Tlf.: 35878700
Tlf. direkte
:

81454513

E-mail: aat@tur.dk 

 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 15. juli 2021 14:27
Emne: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - TS2100101-00126
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af 
kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for 
kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 13. august 2021.
 
 
Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Specialkonsulent
Jura og ministerbetjening
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority

mailto:aat@tur.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mAWWY-0002qG-3j&i=57e1b682&c=N8WoI-MnR9I3O7lhjSGdIUzAgEOGI1bveYwWHBmg8jHX8q4TLeTUnLyB_TcLqH2JdcLHhCCv0JUWJqKtj_u_8c-1zKk-ro4bCnAfB6XIecb4g2xaKTVpTmqrMNNXVWI_xs9kokW2aUIcf9VZCOSPcEzqub3VoeaHDxL9oTNj0rZ3xXkruUYkp-PAuP0Yhg_BaIuoi6c2C4vU-b_R6uau6g
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mAWWY-0002qG-3j&i=57e1b682&c=N8WoI-MnR9I3O7lhjSGdIUzAgEOGI1bveYwWHBmg8jHX8q4TLeTUnLyB_TcLqH2JdcLHhCCv0JUWJqKtj_u_8c-1zKk-ro4bCnAfB6XIecb4g2xaKTVpTmqrMNNXVWI_xs9kokW2aUIcf9VZCOSPcEzqub3VoeaHDxL9oTNj0rZ3xXkruUYkp-PAuP0Yhg_BaIuoi6c2C4vU-b_R6uau6g
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mAWWY-0002qG-3j&i=57e1b682&c=8GjWQ-UIne8vO7mXhACbCBOVuv0C-YFU6Lwo5cDYam6ag0cGCCLFfBgkpRAX4j6TIUeh7dXQPil166Ed4tsWIcUJ40wXqjss7RX3sYvlNklHd4YP9eJiarZX3cwGulViZMrsS-O6-Z-GufD8c65ADRFti1n--Dx4h6tOG7SQX3SIywvvAlZt7gmkim74ToTYDm6DQvFbfm0HzKkNgHZQeLSmD6ABE8I_0YXv9gXxK0sBqYq__8ap1zE4TAFzpRU8
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mAWWY-0002qG-3j&i=57e1b682&c=wSpl-R3PvsPgkwdapIrHBsplWUYqq7H-SKgxAffnc7nX1JYAHs59lhLIxMfcADdO_W2mkmDYZKR2JfaUiQ3CDuOKKJxNK6u0TUX8mFhFmlrYOQ6cdMTw9SuCPsp0OhWNv5oiFoW-RDslSzyMe-0xJc1c7wLQMg8Vez_FJLkE5NkF49qdMmwZf9pBu8IW31G7OOsTdxgVISy8jFivxr1xeT5vqkDa7YssL6s3gS5Zchk


Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mAWWY-0002qG-3j&i=57e1b682&c=1a7bjrElM2ANGYZ-qsxrSPj9we5-9qkUp4GyBIH_-KGa-z7JJJwTXJKFssuPIK_WX0NtRREg24xKp0QT6_aTS6noMVegRA3ohF2P037B3p_JgzGB4gWqjwYWDRnbdj1PX7BN2ulBoj3_TVLYw2iDJgEAFvUndQ7Hz-h7sNHGdn-ZQ5UdKWTJcokADq_Fzsj2yya7RWURz5QgVeTblXyfJWvvf5CHr8crfFnrkg90AS-ueEAeNwQNPqGkfDSgAXJvyTqKfvyDz8ZUGUvsbv2RjGmtuRVxsKEJLbkv2QQD5gqnKb9BngzWygqVE3MvZDAZnuIa7teChVZKW0-4NtP3bP7JU8x9owrzcV_dwFQa3b80jhaFL4OzWVeML5oZ6ul9N5GvOZa0zhrRr1Mopfxb3NCzL7-gOAj8W19Tn8T_ToQ8iZy6GQjgijL-a0uKxLIIFekkmSGsaNEI_yHTJ9DxGox2dBPZRs8bQrahIQQOQxsi9PAr3FKkFdtke7vNoC3uPocjHbElcsRLueHWwVVlLeYtaf0IFuxy8Yvx9qbrNXIZdY6U31tzTOjkjSQBgiqwUaMzVnqkdCvpgqkjThZprInLPxme9tUmTyeldtIDQb0h6P9QkWj9y6t9KWVm9v2k8-BcK8ELtUmNKa_oPE7Kfx5ob9B6GFp9EOfQkazmmsg


From:                                 Thea Gade-Rasmussen
Sent:                                  12. august 2021 11:35 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Vivi Dixen Møller;'karina.beck@regionh.dk';Birte Zielke Baunbæk;Louise Bisgaard 
Karlsen;Tina Schultzer;Mikkel Lambach
Subject:                             SV: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - 
TS2100101-00126

Kære Camilla
 
Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi henviser til de bemærkninger, som 
blev fremsendt fra os i forbindelse med præhøringen. Bemærkninger er vedlagt denne mail.
 
De bedste hilsner
 
Thea Gade-Rasmussen
Seniorkonsulent
Team Psykiatri og Social
Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS)
 
M 28 21 29 91
tga@regioner.dk    

 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 35 29 81 00
 
Officiel post: regioner@regioner.dk    
Følg os på Twitter, Facebook og regioner.dk

 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 15. juli 2021 14:27
Emne: Høring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - TS2100101-00126
 
Til høringsparterne
 

mailto:tga@regioner.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mE78H-0007Zq-4y&i=57e1b682&c=ZsXwXOGkYNKEKHKMYTEwAT-LUEFsWTT66qDvBkbEm_8xRw3a-T2Tge6n-gOvK7OOqDjutagOyBS_cncaDBk8U7ONfBJhIuMrOe0KhnBfkcT3WFYgG0SEicBYhuehqLnG6eLm3RYHrY1ciduUaHIkMUPACqV0MhRlx8KEcUEaAnHa2JrUMPUKxA2ocj9Wn__qxg8-0m-3LEgABmmlodLiUZ3fPieqfEAahqH7E8D1OEM
mailto:regioner@regioner.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mE78H-0007Zq-4y&i=57e1b682&c=OQJy3E1FV8gunRMjLRttivzYI0WgLXSaFMPUwiK-lEhWbfZDycsK1dls7IcAvF-06xJiT46c8YbpRDFY-YnTFPFj-cY6YVCp4mfpurvwgPPRN1O3aM0uh7ZfOQFDO3HIFG3g47mphYi8GYhixkO--ITV_ATQ_JZIzM963v6-l5ZW0sbg6hST4kGuEJpJgxxr2yYCY9lg00Z_10B1lLTfdtdn2g-vOSQjhIC2sSMF5Sw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mE78H-0007Zq-4y&i=57e1b682&c=yyhlE37yxCF3_cyV65dkLO0llgJuWvP-8PENFWt8kWBmXHQPT5XFg2F95lPMdwj3LNcJHNfQsX2UgyUBjPXrkN4ohxzhZdimh4p4jQgDHmn2yFJkJD17LPhT4x32L-QUmaivyIYIntx75Ep-cw-hAAKmVeftKaOreGOA5uJyePo7EFW3-YUhtCLB6nhCfAdSchbI8g6dPTk63NsUDUNZ5Aqs-wViwQIc2lbfpYmXfOQxzv-dAybpn3vqNUu1eCADnRYoV4wAo2rR6Oyq4NMpdw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mE78H-0007Zq-4y&i=57e1b682&c=ZsXwXOGkYNKEKHKMYTEwAT-LUEFsWTT66qDvBkbEm_8xRw3a-T2Tge6n-gOvK7OOqDjutagOyBS_cncaDBk8U7ONfBJhIuMrOe0KhnBfkcT3WFYgG0SEicBYhuehqLnG6eLm3RYHrY1ciduUaHIkMUPACqV0MhRlx8KEcUEaAnHa2JrUMPUKxA2ocj9Wn__qxg8-0m-3LEgABmmlodLiUZ3fPieqfEAahqH7E8D1OEM
mailto:info@fstyr.dk


Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af 
kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for 
kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
 
Høringen er også tilgængelig på Høringsportalen.
 
Høringsfristen er den 13. august 2021.
 
 
Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Specialkonsulent
Jura og ministerbetjening
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 

http://www.fstyr.dk/


From:                                 Thea Gade-Rasmussen
Sent:                                  9. juli 2021 15:28 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      'karina.beck@regionh.dk';Birte Zielke Baunbæk;Louise Bisgaard Karlsen;Tina 
Schultzer;Camilla Jøker Bach;Vivi Dixen Møller
Subject:                             SV: Præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og 
kørelærerområdet - TS2100101-00126
Attachments:                   Præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og køre-lærerområdet 
j.nr. TS2100101-00126.pdf

Kære Camilla Jøker Bach
 
Hermed Danske Regioners svar til præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og 
kørelærerområdet - j.nr. TS2100101-00126.
 
God sommer og ferie, når du kommer dertil.
 
De bedste hilsner
 
Thea Gade-Rasmussen
Seniorkonsulent
Team Psykiatri og Social
Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS)
 
M 28 21 29 91
tga@regioner.dk    

 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 35 29 81 00
 
Officiel post: regioner@regioner.dk    
Følg os på Twitter, Facebook og regioner.dk
 
 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 29. juni 2021 17:04
Cc: Transportministeriet <trm@trm.dk>; TRM Katrine Gunnersø Søndergaard <kgs@TRM.dk>; Tanja Skyum-
Nielsen <tnie@fstyr.dk>; Anne Mikkelsen <anmi@fstyr.dk>; Lotte Bank Vester <lobv@fstyr.dk>; Camilla 
Jøker Bach <cjba@fstyr.dk>
Emne: Præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet - TS2100101-
00126
 
Til præhøringsparterne
 
Hermed fremsendes udkast til nedenstående bekendtgørelser i præhøring. Vi vil sætte stor pris på at få jeres 
præhøringssvar. 
 

mailto:tga@regioner.dk
http://www.regioner.dk/
mailto:regioner@regioner.dk
https://twitter.com/regionerne
https://www.facebook.com/DanskeRegioner/?fref=ts
http://www.regioner.dk/
mailto:info@fstyr.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:kgs@trm.dk
mailto:tnie@fstyr.dk
mailto:anmi@fstyr.dk
mailto:lobv@fstyr.dk
mailto:cjba@fstyr.dk


 Udkast til bekendtgørelse om kørekort
 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
 Udkast til bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
 Udkast til bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

 
Færdselsstyrelsen forventer, at udkastene sendes i offentlig høring ultimo uge 28 og anmoder derfor om 
eventuelle bemærkninger til præhøringen senest den 13. juli 2021. Bekendtgørelsesudkastene vil desuden 
blive sendt til jer til orientering i forbindelse med den offentlige høring.
 
Bemærkninger bedes sendt til info@fstyr.dk, cc. til cjba@fstyr.dk, med angivelse af j.nr. TS2100101-00126.
 
 
Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Specialkonsulent
Jura og ministerbetjening
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk
 

mailto:info@fstyr.dk
mailto:cjba@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/
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Præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og køre-
lærerområdet j.nr. TS2100101-00126. 
 

Danske Regioner takker for muligheden for at indgive høringssvar på udka-

stene til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet. 

Til ”Udkast til bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, 

narko og trafik (ANT-kursus)”, har vi følgende bemærkninger. 

Bemærkning til afsnittet om undervisningskræfter – afsnit 0.5.4 

ANT kurserne i de fem regioner vægter generelt, at undervisere gennem deres 

grunduddannelse eller praktiske arbejde, har den nødvendige faglige indsigt, 

erfaring og formidlingsmæssige kompetence, i forhold til at kunne perspekti-

vere kursets faglige indhold. Det betyder, at det til opfyldelse af visse delmål i 

undervisningsplanen, herunder lektion 4, er relevant at benytte eksempelvis 

prøvesagkyndige. 

Det er ikke afgørende for undervisningen, at det er aktive prøvesagkyndige. Vi 

er derfor enige i, at der fremadrettet kan gøres brug af undervisere, ”der er el-

ler har været prøvesagkyndig”. 

Aktuelt er der ingen regioner, der gør brug af aktive kørelærere, idet erfarin-

gen har vist, at selvom disse optræder neutrale i undervisningen, så skabes 

der en relation mellem kursist og underviser, som kan medføre risiko for en 

utilsigtet påvirkning af deltagernes efterfølgende valg af køreskole. 

Regionerne finder samtidig, at der også kan være andre grupper, som har den 

fornødne faglige erfaring og indsigt i de omtalte emner, eksempelvis færdsels-

betjente og andre med erfaring og indsigt i Færdselsloven, kørekortbekendt-

gørelsen mv.  

Det bør derfor overvejes, hvorvidt kravene til undervisere på eks. lektion 4, 

kan gøres mindre eksplicitte og vi foreslår, at der til undervisning på lektion 4 
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gøres brug af fagpersoner med særlig indsigt i færdselssikkerhed og/eller em-

ner i tilknytning til frakendelse og generhvervelse af kørekortet, eksempelvis 

personer med en baggrund som prøvesagkyndig. 

 

Bemærkninger til afsnittet omkring sanktioner for THC-kørsel – afsnit 1.2.5 

pkt 3. 

Det er vores opfattelse, at sammenligningen mellem THC-niveauet og promil-

lestørrelser, kan give anledning til uklarhed om, hvilken sanktion man er om-

fattet af. Vi finder det mere retvisende, at anvende de reelle grænseværdier 

for THC, som angivet i Færdselsloven. 

Heraf fremgår straffene som følgende: 

THC indhold pr. kg. Blod Straf 

0,0011-0,003 mg Klip i kørekortet + bøde 

0,0031-0,009 mg Betinget frakendelse + bøde 

Over 0,009 mg Ubetinget frakendelse + bøde 

 

Bemærkning til afsnittet vedr. indbyrdes gentagelsesvirkning – afsnit 1.2.7 

I afsnittet er angivet at: ”På grund af lempelser i sanktionerne for kørsel under 

påvirkning af THC tillægges sager herom endeligt afgjort efter 15. december 

2017 ikke gentagelsesvirkning i forhold til sager om spirituskørsel efter færd-

selslovens § 53 eller sager om kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvir-

kende stoffer efter § 54.” 

Af Anklagemyndighedens Vidensbase/Rigsadvokatens meddelelser, vedr. 

”Færdsel - Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre 

overtrædelser af færdselslovens § 54” - afsnit 5.6, fremgår at: 

”Derudover skal sager, der er endeligt afgjort inden den 15. december 2017, 

hvor lov nr. 695 af 8. juni 2017 trådte i kraft og som kun omfatter kørsel med 

THC i blodet, ikke tillægges gentagelsesvirkning ved pådømmelsen af sager, 

der afgøres efter den 15. december 2017 hverken i forhold til sager om spiri-

tuskørsel efter § 53 eller sager om kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i 

blodet efter § 54 (uanset om der er tale om THC eller andre bevidsthedspåvir-

kende stoffer). Det fremgår af overgangsbestemmelsen i § 2, stk. 3, i lov nr. 

695 af 8. juni 2017 og bemærkningerne hertil i lovforslaget (L 142 af 22. fe-

bruar 2017). Det vil derfor være nødvendigt at fremskaffe eventuelle tidligere 

endelige afgørelser om overtrædelse af færdselslovens § 54 med henblik på at 
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konstatere, om den tidligere afgørelse omhandler kørsel med THC eller et an-

det bevidsthedspåvirkende stof i blodet. Hvis den tidligere afgørelse alene 

omhandler kørsel med THC i blodet, har den således ikke gentagelsesvirkning 

efter 15. december 2017” 

Der synes dermed at være et mismatch mellem den nye ordlyd i undervis-

ningsplanen for ANT kurser og den praksis, der beskrives i Rigsadvokatmedde-

lelsen. 

Øvrige bemærkninger 

Vi er bekendt med at nærværende ændringer primært består af konsekvens-

rettelser, som følge af ressortoverdragelsen af kørekortområdet.  

For fremadrettet at kunne optimere kursusindhold og materiale i forhold til 

kursets adfærdsændrende formål, og for at mindske sårbarheden ift. løbende 

lovændringer, er det regionernes opfattelse, at der i fremtiden er behov for 

en mere dybdegående revidering af undervisningsplanen, herunder en redu-

cering af detaljeringsgraden for de enkelte emner. 

De fem regioner er i gang med at udarbejde et forslag til en sådan revidering, 

som forventes fremlagt for Færdselsstyrelsen i indeværende år. 
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Præhøring over udkast til fire bekendtgørelser på kørekort- og køre-
lærerområdet j.nr. TS2100101-00126. 
 

Danske Regioner takker for muligheden for at indgive høringssvar på udka-

stene til fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet. 

Til ”Udkast til bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, 

narko og trafik (ANT-kursus)”, har vi følgende bemærkninger. 

Bemærkning til afsnittet om undervisningskræfter – afsnit 0.5.4 

ANT kurserne i de fem regioner vægter generelt, at undervisere gennem deres 

grunduddannelse eller praktiske arbejde, har den nødvendige faglige indsigt, 

erfaring og formidlingsmæssige kompetence, i forhold til at kunne perspekti-

vere kursets faglige indhold. Det betyder, at det til opfyldelse af visse delmål i 

undervisningsplanen, herunder lektion 4, er relevant at benytte eksempelvis 

prøvesagkyndige. 

Det er ikke afgørende for undervisningen, at det er aktive prøvesagkyndige. Vi 

er derfor enige i, at der fremadrettet kan gøres brug af undervisere, ”der er el-

ler har været prøvesagkyndig”. 

Aktuelt er der ingen regioner, der gør brug af aktive kørelærere, idet erfarin-

gen har vist, at selvom disse optræder neutrale i undervisningen, så skabes 

der en relation mellem kursist og underviser, som kan medføre risiko for en 

utilsigtet påvirkning af deltagernes efterfølgende valg af køreskole. 

Regionerne finder samtidig, at der også kan være andre grupper, som har den 

fornødne faglige erfaring og indsigt i de omtalte emner, eksempelvis færdsels-

betjente og andre med erfaring og indsigt i Færdselsloven, kørekortbekendt-

gørelsen mv.  

Det bør derfor overvejes, hvorvidt kravene til undervisere på eks. lektion 4, 

kan gøres mindre eksplicitte og vi foreslår, at der til undervisning på lektion 4 
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gøres brug af fagpersoner med særlig indsigt i færdselssikkerhed og/eller em-

ner i tilknytning til frakendelse og generhvervelse af kørekortet, eksempelvis 

personer med en baggrund som prøvesagkyndig. 

 

Bemærkninger til afsnittet omkring sanktioner for THC-kørsel – afsnit 1.2.5 

pkt 3. 

Det er vores opfattelse, at sammenligningen mellem THC-niveauet og promil-

lestørrelser, kan give anledning til uklarhed om, hvilken sanktion man er om-

fattet af. Vi finder det mere retvisende, at anvende de reelle grænseværdier 

for THC, som angivet i Færdselsloven. 

Heraf fremgår straffene som følgende: 

THC indhold pr. kg. Blod Straf 

0,0011-0,003 mg Klip i kørekortet + bøde 

0,0031-0,009 mg Betinget frakendelse + bøde 

Over 0,009 mg Ubetinget frakendelse + bøde 

 

Bemærkning til afsnittet vedr. indbyrdes gentagelsesvirkning – afsnit 1.2.7 

I afsnittet er angivet at: ”På grund af lempelser i sanktionerne for kørsel under 

påvirkning af THC tillægges sager herom endeligt afgjort efter 15. december 

2017 ikke gentagelsesvirkning i forhold til sager om spirituskørsel efter færd-

selslovens § 53 eller sager om kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvir-

kende stoffer efter § 54.” 

Af Anklagemyndighedens Vidensbase/Rigsadvokatens meddelelser, vedr. 

”Færdsel - Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre 

overtrædelser af færdselslovens § 54” - afsnit 5.6, fremgår at: 

”Derudover skal sager, der er endeligt afgjort inden den 15. december 2017, 

hvor lov nr. 695 af 8. juni 2017 trådte i kraft og som kun omfatter kørsel med 

THC i blodet, ikke tillægges gentagelsesvirkning ved pådømmelsen af sager, 

der afgøres efter den 15. december 2017 hverken i forhold til sager om spiri-

tuskørsel efter § 53 eller sager om kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i 

blodet efter § 54 (uanset om der er tale om THC eller andre bevidsthedspåvir-

kende stoffer). Det fremgår af overgangsbestemmelsen i § 2, stk. 3, i lov nr. 

695 af 8. juni 2017 og bemærkningerne hertil i lovforslaget (L 142 af 22. fe-

bruar 2017). Det vil derfor være nødvendigt at fremskaffe eventuelle tidligere 

endelige afgørelser om overtrædelse af færdselslovens § 54 med henblik på at 
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konstatere, om den tidligere afgørelse omhandler kørsel med THC eller et an-

det bevidsthedspåvirkende stof i blodet. Hvis den tidligere afgørelse alene 

omhandler kørsel med THC i blodet, har den således ikke gentagelsesvirkning 

efter 15. december 2017” 

Der synes dermed at være et mismatch mellem den nye ordlyd i undervis-

ningsplanen for ANT kurser og den praksis, der beskrives i Rigsadvokatmedde-

lelsen. 

Øvrige bemærkninger 

Vi er bekendt med at nærværende ændringer primært består af konsekvens-

rettelser, som følge af ressortoverdragelsen af kørekortområdet.  

For fremadrettet at kunne optimere kursusindhold og materiale i forhold til 

kursets adfærdsændrende formål, og for at mindske sårbarheden ift. løbende 

lovændringer, er det regionernes opfattelse, at der i fremtiden er behov for 

en mere dybdegående revidering af undervisningsplanen, herunder en redu-

cering af detaljeringsgraden for de enkelte emner. 

De fem regioner er i gang med at udarbejde et forslag til en sådan revidering, 

som forventes fremlagt for Færdselsstyrelsen i indeværende år. 



From:                                 Katrine Liebst
Sent:                                  13. august 2021 13:08 (UTC +02)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Lotte Bank Vester
Subject:                             TS2100101-00126

Hej
 
KL har ingen bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om 
godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om 
undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
 
Med venlig hilsen
Katrine Liebst

Konsulent
Digitalisering og Teknologi

  Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København  
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