
 

 
 

Departementet 
 

Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

Telefon 41 71 27 00 

trm@trm.dk 

www.trm.dk 

 

  

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 28. september 2021 

2021-974 

 

Supplerende høring over udkast til forslag til 
lov om ændring af lov om godkendelse og syn 
af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.) 

Transportministeren forventes i Folketingssamlingen 2021/2022 

at fremsætte vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov 

om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler 

m.v.).  

Udkast til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretø-

jer har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2021 til 18. august 

2021. 

Udkastet som har været i høring indeholdt i det væsentlige regler 

om indførelse af vejsidesyn af motorcykler samt regler om den ret-

lige ramme på området for køretøjsgodkendelser om indførelse af 

en anmeldelsesordning for nationale køretøjer.  

På baggrund af blandt andet indsendte høringssvar til lovforslaget, 

har ministeriet besluttet at give yderligere tid til arbejdet med reg-

lerne om en anmeldelsesordning for nationale køretøjer. Reglerne 

herom er derfor nu taget ud af lovforslaget. 

I lovforslaget indgår i det væsentlige følgende nye ændringer i for-

hold til det udkast, som har været i høring:  

- Indførelse af en hjemmel til at fastsætte regler om godken-

delse, prøvning og dokumentation af komponenter, syste-

mer og separate tekniske enheder, som ikke er EU-type-

godkendte. 

- Ændring af den nuværende gebyrbestemmelse i synsloven 

således, at gebyrtaksten fremadrettet vil blive reguleret ved 

bekendtgørelse.  

Udkast til lovforslaget er sendt i høring ved de parter, der fremgår 

af vedlagte høringsliste og er ligeledes offentliggjort på høringspor-

talen (hoeringsportalen.dk). 
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Høringssvar bedes sendt til Transportministeriet ved trm@trm.dk 

med kopi til tnb@trm.dk senest fredag den 1. oktober 2021 

med angivelse af journalnummer 2021-974 i emnefeltet.  

Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på hørings-

portalen efter høringsfristens udløb. Høringssvarerne vil ligeledes 

blive sendt til Folketingets Transportudvalg. Ved afgivelse af hø-

ringssvar gives der samtykke til offentliggørelse af svaret, herunder 

afsenders navn og mailadresse.  

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Trine Niss Bjørling 

på mail tnb@trm.dk og telefon 72 26 70 10.  

Med venlig hilsen 

 

Trine Niss Bjørling 
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