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Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske 

virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vej-

delen af kombineret transport 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om vilkår for uden-

landske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen 

af kombineret transport i høring.  

Høringsfristen er den 11. februar 2021. 

I bekendtgørelsesudkastet ændres minimumstimesatserne for aflønning af 

chauffører fra den 1. marts 2021, mens de hidtil gældende minimumstimesatser 

fortsat finder anvendelse for aflønning af chauffører i perioden 1. januar – 28. 

februar 2021. 

Det bemærkes, at Transport- og Boligministeriet er udstedende myndighed af 

den endelige bekendtgørelse.  

 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

Transport- og Boligministeriet har netop udstedt bekendtgørelse om vilkår for 

udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vej-

delen af kombineret transport, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Det fremgår 

af lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskør-

sel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af 

lønmodtagere m.v., at timesatsen fastsættes på baggrund af relevante lønbe-

stemmelser i de af de mest repræsentative arbejdsmarkeds-parter indgåede 

landsdækkende overenskomster. 

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel 

eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsregulerin-

gerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet. 

Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4, skal allerede reguleres 

til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i 

overenskomsterne. 
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I bekendtgørelsesudkastets overgangsbestemmelse i § 8, stk. 3, fastsættes det, 

at de nye minimumstimesatser i § 2, stk. 2-4, ikke finder anvendelse for afløn-

ning af chauffører, der har udført cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret 

transport i perioden 1. januar – 28. februar 2021. For denne periode finder de 

hidtil gældende minimumstimesatser i § 2 i bekendtgørelse nr. 2000 af 11. de-

cember 2020 om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekør-

sel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport anvendelse. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative 

konsekvenser for erhvervsliv og borgere. 

 
 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrel-

sens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lsod@fstyr.dk senest den 11. fe-

bruar 2021, med angivelse af j.nr. TS20000-00397. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Lisa Sode på mail lsod@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 vedkom-

mendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der om-

handler ændringerne. 

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. 

 

Med venlig hilsen 

Lisa Sode 

Fuldmægtig 
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