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Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold
til færdselsloven
Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i
henhold til færdselsloven i høring.
Høringsfristen er den 18. november 2021.
Den nye bekendtgørelse vil indeholde en bestemmelse om årlig regulering af afgiften for
ansøgere for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt
gods.

Uddybning af bekendtgørelsens indhold
1. Ændring af færdselsloven den 1. oktober 2021
Færdselsloven blev ændret den 1. oktober 2021 og det er i lovens nye § 124 c, stk. 1, fastsat
hvor meget en ansøger skal betale for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til
vejtransport af farligt gods.
Afgiften blev tidligere reguleret i den nu ophævede bekendtgørelse om regulering af
betalingsbeløb i henhold til færdselsloven. For det kommende år skal Færdselsstyrelsens nye
bekendtgørelsesudkast regulere afgiften.
2. Årlig regulering af afgiften
Afgiften reguleres hvert år pr. 1. januar med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for det
pågældende finansår. I indeværende år udgør afgiften 290 kr., og den stiger til 300 kr. pr. 1.
januar 2022, jf. bekendtgørelsesudkastets § 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere
Det vurderes, at bekendtgørelsesudkastet ikke har administrative konsekvenser for borgere og
erhvervsliv.
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Det vurderes, at der vil være mindre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet forbundet med
bekendtgørelsen, da der er tale om en mindre stigning af afgiften, som er fastsat på forhånd i
henhold til Færdselsloven.
Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre
Regulering (OBR), som har vurderet at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative
konsekvenser for erhvervslivet.

Agil erhvervsrettet regulering
Det vurderes, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for
bekendtgørelsesudkastet, da bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for
at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller.

Øvrigt
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.
Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens
hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sakb@fstyr.dk senest den 18. november 2021, med
angivelse af j.nr. TS20000-00448.
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Sandra Bæk på mail sakb@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.
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
Sandra Bæk
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