
From:      Anja Jaque, Transportgruppen
Sent:    9. april 2021 10:49 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen
Cc:                        Høringshenvendelser;3F Transportgruppen - Faglig Vidensbank;isod@fstyr.dk
Subject:                TS20000-00390 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390)

Med henvisning til ovenstående høring har 3F Transportgruppen ingen bemærkninger hertil.

Venlig hilsen

Anja Jaqué
Transportgruppen

__________________________

3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Tlf.nr.: 889 20306
E-mail: anja.jaque@3f.dk
Hjemmeside: www.3f.dk

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 31. marts 2021 10:01
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse 
førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390) 

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til 
visse førere af køretøjer i vejtransport

Høringsfristen er den 28. april 2021.

Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura og ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
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mailto:info@fstyr.dk


From:      Nicoline Hørsman
Sent:    21. april 2021 11:58 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen
Subject:                VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390)

Kære Lisa

Mange tak for vedlagte høring.

Vi har ingen bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen 

Nicoline Hørsman
Juridisk Konsulent 

Telefon
Mobil
Mail 

+4533746719
+4541115115
niho@dasp.dk 

Website
LinkedIn
Mail
Adresse 

www.dasp.dk
link
info@dasp.dk
Børsen - 1217 København K 

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 31. marts 2021 10:01
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse 
førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390) 

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til 
visse førere af køretøjer i vejtransport

Høringsfristen er den 28. april 2021.

Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura og ministerbetjening
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From:      Dennis Lange
Sent:    22. april 2021 14:52 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen;Lisa Sode
Subject:                SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390)

Til rette vedkommende

FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen 

Dennis Lange 
Chefkonsulent 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk · fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

Fra: Færdselsstyrelsen 
Sendt: 31. marts 2021 10:01
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse 
førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390) 

Til høringsparterne

Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til 
visse førere af køretøjer i vejtransport

Høringsfristen er den 28. april 2021.

Venlig hilsen

Lisa Sode
Fuldmægtig
Jura og ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
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From:      William Jungfalk
Sent:    26. april 2021 09:52 (UTC +02)
To:                        Lisa Sode;Færdselsstyrelsen
Subject:                Sagsnr.: TS20000-00390

Hej

Her er Dansk PersonTransports bemærkninger til den nye bekendtgørelse.

Med Venlig Hilsen

William Jungfalk
Studentermedhjælper

Dansk PersonTransport
Nørre Farimagsgade 11, 3.tv
DK-1364 København K 
Mob: +45 2085 5170



Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Sendt pr. mail til info@fstyr.dk med kopi til lsod@fstyr.dk 

København, 26. april 2021 

Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af 
køretøjer i vejtransport (Sagsnr.: TS20000-00390) 

Dansk PersonTransport takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen. Vi 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 af sådanne uddannelser og det er vores 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.  

Med venlig hilsen 
William Jungfalk 
Dansk PersonTransport 



From:      Kristian Baasch Pindbo
Sent:    28. april 2021 08:34 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen
Cc:                        Lisa Sode;Käthe Dahl-Jensen
Subject:                Til FSTYR: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (j.nr. TS20000-00390)

Til Færdselsstyrelsen
Att.: Lisa Sode

Se venligst vedlagte høringssvar.

Der henvises til TS20000-00390.

Med venlig hilsen

Kristian Baasch Pindbo
Chefkonsulent

M. +4522650933
T. +4533746089
kbpi@danskerhverv.dk

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Vi arbejder for, at Danmark bliver
verdens bedste land at drive virksomhed i. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark. 

DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk

Børsen info@danskerhverv.dk

DK-1217 København K T. +45 3374 6000

Læs vores persondatapolitik online 
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DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000  

Deres ref.: TS20000-00390 kbpi@danskerhverv.dk 

kbpi/kbpi 
Side 1/1 

Færdselsstyrelsen 

Att.: Lisa Sode 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Den 28. april 2021 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 

Dansk Erhverv har modtaget høringen d. 31. marts 2021. 

Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til høringen. 

Med venlig hilsen 

Kristian Baasch Pindbo 

Chefkonsulent 



From:      Anders Jessen
Sent:    28. april 2021 16:00 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen;Lisa Sode
Subject:                Høringssvar fra ITD - kvalifikationskrav for chauffører - TS20000-00390

Hej med jer, 

Vedhæftet sender vi = ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport i Padborg - et 
høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i 
vejtransport. 

Vi henviser til jeres journalnummer: TS20000-00390. 

Har I bemærkninger til vores høringssvar, hører vi gerne fra jer. 

Med venlig hilsen | Best regards

Anders Jessen
Chefkonsulent, Politisk afdeling

T: +45 7367 4553 | M: +45 2344 1666 | aj@itd.dk

ITD | BRANCHEORGANISATION FOR DEN DANSKE VEJGODSTRANSPORT
Lyren 1 | DK-6330 Padborg
T: +45 7467 1233 | itd.dk 
CVR: 40990917
Facebook | Linkedin
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Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 

Sendt pr. mail til info@fstyr.dk + cc lsod@fstyr.dk 

Jeres ref.: TS20000-00390 Vores ref.: AJ/- Kundenr.:   Dato: 28-4-2021 

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse 
førere af køretøjer i vejtransport 

ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport kvitterer for muligheden for at komme 
med bemærkninger til ovennævnte høring.  

Med forslaget indføres der en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at Færdselsstyrelsen elektronisk 
udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre EU- og EØS-lande om udstedte og 
tilbagetrukne beviser for gennemført kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører. Desuden kan 
Færdselsstyrelsen herefter udveksle oplysninger om administrative procedurer vedrørende beviserne 
med henblik at kontrollere overholdelse af de gældende regler.  

ITD 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.  

ITD har ingen yderligere bemærkninger til bekendtgørelsesforslaget. 

Med venlig hilsen 

ITD 

Anders Jessen 

Chefkonsulent, Erhvervspolitisk afdeling 



From:      Datatilsynet - Datatilsynet
Sent:    19. april 2021 08:48 (UTC +02)
To:                        Færdselsstyrelsen;Færdselsstyrelsen
Cc:                        Lisa Sode;Lisa Sode
Subject:                Udtalelse fra Datatilsynet - 2021-12-1169
Attachments:                   plchdr.htm, Høringssvar.pdf

Til Færdselsstyrelsen

Venligst se vedhæftede udtalelse fra Datatilsynet vedr. Færdselsstyrelsens sag med j. nr. TS20000-00390.

Med venlig hilsen

Rasmus Martens
Fuldmægtig, cand.jur.

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Skriv navn
Skriv titel

mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk/


J.nr. 2021-12-1169
Dok.nr.  340173
Sagsbehandler
Rasmus Martens

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk

CVR 11883729

Færdselsstyrelsen  
Sorsigvej 35    
6760 Ribe

Sendt til: info@fstyr.dk 
Kopi sendt til: lsod@fstyr.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i 
vejtransport (Deres j. nr. TS20000-00390)

1. Ved brev af 31. marts 2021 har Færdselsstyrelsen anmodet om Datatilsynet eventuelle be-
mærkninger til ovenfor nævnte udkast. 

2. Datatilsynet finder efter en gennemgang af det fremsendte materiale umiddelbart ikke an-
ledning til at fremkomme med bemærkninger. 

Datatilsynet forudsætter dog, at databeskyttelsesreglerne, herunder princippet om datamini-
mering i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, overholdes i det omfang, der 
udveksles eller videregives personoplysninger. 

3. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er Færdselsstyrelsen velkommen til at
kontakte undertegnede på telefon 29 49 32 85 eller Datatilsynet på telefon 33 19 32 00.

Med venlig hilsen

Rasmus Martens 

19. april 2021
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