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Høringsnotat 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse 

førere af køretøjer i vejtransport 

 

Færdselsstyrelsen har den 31. marts 2021 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring hos de i 

bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelse har også været offentliggjort på 

Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 28. april 2021. 

Følgende ikke-ministerielle organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger: 3F 

Transportgruppen, Danske Speditører, FDM og Dansk Erhverv. 

Styrelsen har modtaget ikke-ministerielle høringssvar fra ITD – Brancheorganisationen for den 

danske vejgodstransport, Dansk PersonTransport og Datatilsynet. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i de modtagne høringssvar opdelt efter 

relevante emner. Færdselsstyrelsens kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 

 

1. Generelle bemærkninger 

ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport bemærker, at de kan tilslutte sig 

forslaget. Indholdet heraf er nemlig i tråd med foreningens overordnede holdning om, at kontroller 

skal være smidige og effektive, hvilket her betyder, at myndighederne i andre EU -og EØS-lande 

kan være sikre på, at en chauffør altid foreviser et gyldigt kvalifikationsbevis. Det er samtidig 

tilfredsstillende, at Færdselsstyrelsen udveksler oplysningerne om de pågældende tilbagetrukne 

beviser via elektroniske medier. 

 

2. Handicapbevidstgørende uddannelse 

Dansk PersonTransport ser et problem med bekendtgørelsen, når det kommer til at tjekke om 

chauffører er uddannet til personbefordring af handicappet, som er lovpligtigt i EU. Udfordringen   

er, at   chauffører   fra   EU-lande   ikke   har   en   standardiseret   måde   at   påvise gennemførelsen 
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af sådanne uddannelser, og det er Dansk PersonTransports overbevisning, at det vil skabe 

problemer i håndhævelsen af reglerne. Det er derfor vigtigt, at politiet får mulighed for at tjekke, 

evt. i EU- og EØS-landes databaser, om en udenlandsk fører som kører internationalt, har 

gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse. Det er med intention om, at der ikke ønskes, 

at der sker forskelsbehandling mellem danske og udenlandske chauffører, og man sikrer at 

håndhævelsen af bekendtgørelsen kan ske på ordentlige vilkår. 

Kommentar: 

Færdselsstyrelsen er opmærksom på problematikken omkring den manglende standardiseret 

måde, hvorpå handicapbevidstgørende uddannelse i overensstemmelse med forordning nr. 

818/2008 om buspassagerers rettigheder kan påvises. Hensigten med bestemmelsen i udkast til 

bekendtgørelse er dog, at medlemsstater skal udveksle oplysninger om udstedte og tilbagetrukne 

kvalifikationsbeviser i overensstemmelse med direktiv 2003/59/EF. 

 

3. Databeskyttelse 

Datatilsynet finder efter en gennemgang af det fremsendte materiale umiddelbart ikke anledning til 

at fremkomme med bemærkninger. Datatilsynet forudsætter dog, at databeskyttelsesreglerne, 

herunder princippet om dataminimering i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, 

overholdes i det omfang, der udveksles eller videregives personoplysninger. 

Kommentar: 

Færdselsstyrelsen bemærker, at databeskyttelsesreglerne, herunder reglerne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, skal overholdes ved myndighedernes 

udveksling og videregivelse af oplysninger om udstedte eller tilbagetrukne beviser for gennemført 

kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører samt oplysninger om administrative 

procedurer vedrørende beviserne. 
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Bilag 1 

 

3F Fælles Fagligt Forbund 

ATAX Arbejdsgiverforening for indehavere af taxi-, OST-, limousine-og sygetransport 

ATL -Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 

Bilsynsbranchen 

Dansk Erhverv 

Dansk PersonTransport (DPT) 

Danske Regioner 

Danske Speditører 

Datatilsynet 

DI - Dansk Industri 

DI Transport 

DTL - Danske Vognmænd 

DTL's arbejdsgiverforening 

Erhvervsstyrelsen (OBR) 

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd 

FDM (Forenede Danske Motorejere) 

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 

Justitsministeriet 

KL - Kommunernes Landsforening 

Landbrug & Fødevarer 

Motorstyrelsen 

Rigsadvokaten 

Rigspolitiet 

Rådet for Sikker Trafik 

Trafikstyrelsen 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Vejdirektoratet 


