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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om vejtransport af farligt gods 

Med ikrafttrædelsen af direktiv 2018/217/EU om indlandstransport af 
farligt gods er der behov for en opdatering af bekendtgørelse nr. 828 
af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods, idet bekendtgørelsen 
i den gældende version henviser til det tidligere direktiv 
2016/2309/EU, som er blevet afløst af direktiv 2018/217/EU. 

Derfor sendes et udkast til ændringsbekendtgørelse hermed i høring. 

Høringsfrist: mandag den 10. december 2018 kl. 10:00. 

Den nye bekendtgørelse vil i en fodnote til bekendtgørelsen indeholde 
en reference til det seneste direktiv på området 2018/217/EU. 

Bekendtgørelsen indebærer ikke materielle ændringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Bekendtgørelsen vurderes ikke at have økonomiske eller administra-
tive konsekvenser for erhvervsliv eller borgere. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019. 

Færdselsstyrelen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til 
styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sjo@fstyr.dk senest 
den 10. december 2018 kl. 10.00, mærket j.nr. TS20000-00203.  

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til chefkonsulent Steen 
Jonssen, mail sjo@fstyr.dk eller til info@fsyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-
portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 
parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 
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Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 
derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-
side www.fstyr.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også 
information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan 
ske på vores hjemmeside www.fstyr.dk.  

 

Venlig hilsen 

 

  Steen Jonssen 

  Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


