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Sorsigvej 35 

6760  Ribe 

 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

Til høringsparterne 

Notat 

Sagsnr.: TS0090201-00006  

Dato: 12-02-2021 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens geby-

rer på kørekortområdet 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrel-

sens gebyrer på kørekortområdet i høring.  

Høringsfristen er den 12. marts 2021. 

Med forslag til lov om ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for 

køreprøve og kørekort m.v.), lægges der op til at omlægge betalinger for køre-

prøver, kørelærerprøver og kørekort m.v. til gebyrer. Hvis lovforslaget vedtages, 

vil udkastet til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområ-

det træde i kraft den 1. oktober 2021 og bekendtgørelse nr. 1674 af 23. novem-

ber 2020 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven vil på dette 

tidspunkt blive ophævet. 

 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

1. Omlægning af betalinger for køreprøve og kørekort m.v.  

Bekendtgørelse nr. 1674 af 23. november 2020 om regulering af betalingsbeløb 

i henhold til færdselsloven bliver som en konsekvens af lovforslaget ophævet og 

erstattet med bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområ-

det. 

Beløbene i udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på køre-

kortområdet er de samme som i bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb 

i henhold til færdselsloven, med undtagelse af udkastets § 2, stk. 1, hvor beløbet 

er reguleret fra 600 kr. til 800 kr.  

Det bemærkes at der i lovforslaget, er foreslået at indføre et særskilt gebyr på 

200 kr. for afholdelse af køreprøve. Gebyret for afholdelse af køreprøve er regu-

leret i bekendtgørelsen § 2, stk. 1 og det medfører, at det beløb der skal betales 

i alt, er 200 kr. mere end det beløb der fremgår af bekendtgørelsen § 2, stk. 1. 

Der henvises i øvrigt til Transportministeriets høring over udkast til ændring af 

færdselsloven, hvor det nærmere grundlag for omlægning af betalingen på kø-
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rekortområdet er beskrevet. Der er høringsfrist på udkast til forslag til ændring af 

færdselsloven den 12. marts 2021. 

 

2. Takografkort og uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af far-

ligt gods 

Udmøntningen af bestemmelsen om betaling for takografkort, vil hvis lovforsla-

get vedtages, blive tilført bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og 

afgifter på vejtransportområdet. 

Udkast til ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter 

på vejtransportområdet vil blive sendt i offentlig høring på et senere tidspunkt 

med henblik på ikrafttræden den 1. oktober 2021. 

Reguleringen af gebyr for uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport 

af farligt gods, vil i 2021 fremgå af færdselsloven. Fra 2022 forventes udmønt-

ningen af bestemmelsen at blive tilført bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens 

gebyrer og afgifter på vejtransportområdet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at der vil være mindre økonomiske konse-

kvenser for erhvervslivet og borgere forbundet med bekendtgørelsen, da belø-

bet i udkastets § 2, reguleres fra 600kr. til 800kr. Der henvises i øvrigt til udkast 

til forslag til ændring af færdselsloven, hvor dette er vurderet og nærmere be-

skrevet.  

Det vurderes ikke, at der vil være administrative konsekvenser for erhvervslivet 

og borgere forbundet med bekendtgørelsen 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante 

for bekendtgørelsesudkastet, da bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomheder-

nes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og for-

retningsmodeller. 

 

Øvrigt 

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

Udstedelse af bekendtgørelsen afhænger af vedtagelse af forslag til lov om æn-

dring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kørekort 

m.v.). 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrel-

sens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til kwil@fstyr.dk senest den 12. marts 

2021, med angivelse af j.nr. TS0090201-00006. 
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Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Katrine Willer på mail 

kwil@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 

Katrine Willer 
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