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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring.  

Høringsfristen er den 28. april 2021. 

Færdselsstyrelsen foretager en ændring af bekendtgørelse nr. 322 af 30. marts 2020 med henblik 

på at implementere artikel 1, nr. 6 om medlemsstaternes udveksling af oplysninger i direktiv 

2018/645/EU af 18. april 2018 om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende 

kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til 

godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort. 

 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

Det fremgår af direktiv 2018/645/EU, at medlemsstaterne af håndhævelseshensyn udveksler 

oplysninger om udstedte eller tilbagetrukne kvalifikationsbeviser. Oplysningerne udveksles via et 

elektronisk netværk. 

Færdselsstyrelsen indfører derfor en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at Færdselsstyrelsen 

elektronisk udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre EU- og EØS-lande 

om udstedte eller tilbagetrukne beviser for gennemført kvalifikationsuddannelse for bus- og 

godschauffører samt oplysninger om administrative procedurer vedrørende beviserne med 

henblik på at kontrollere overholdelsen af de regler, der er fastsat for at gennemføre De 

Europæiske Fællesskabers direktiv om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav 

for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. 

Oplysningerne kan videregives elektronisk til politiet til brug for kontrol. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervsliv og borgere. 

 

mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/


 

 
Side 2 (2) 

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lsod@fstyr.dk senest den 28. april 2021, med angivelse 

af j.nr. TS20000-00390. 

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 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 

Lisa Sode  
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