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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om det nationale køretøjsregister (NVR) m.v.  

  

Vedlagt sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet og om ændring 

af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og om op-

hævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inter-

operabilitet i jernbanesystemet i høring.  

 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til info@trafikstyrelsen.dk se-
nest fredag den 11. oktober 2013.  

 

Bekendtgørelsens indhold 

Efter den nugældende bekendtgørelse om registrering af køretøjer på 
jernbaneområdet, er det frivilligt at foretage en registrering af vete-
rantogskøretøjer i et nationalt køretøjsregister (NVR), uanset om der 
bliver kørt på det danske jernbanenet (det åbne net) eller på en vete-
ranbane. Med dette udkast er det hensigten at indføre krav om, at ve-
terantogskøretøjer, som skal køre på det åbne net, skal være regi-
streret i et NVR. Dette skyldes, at veterantogskøretøjer, når disse kø-
rer på det åbne net, skal opfylde de samme regler, herunder EU-
regler, som de almindelige køretøjer. Der vil dog ikke være de samme 
krav om mærkning af disse registreringspligtige veterantogskøretøjer.   

Herudover er der foretaget enkelte præciseringer i bekendtgørelses-
udkastet. Som konsekvens heraf er der foretaget konsekvensændrin-
ger i bekendtgørelse nr. 459 af 28. april 2010 om interoperabilitet i 
jernbanesystemet som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1267 af 
13. december 2011. Endvidere ophæves bekendtgørelse nr. 1357 af 
2. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet 
i jernbanesystemet.     
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Ihændehavere af veterantogskøretøjer er fritaget fra at betale gebyr 
ved registrering af veterantogskøretøjer i NVR i henhold til gebyrbe-
kendtgørelsen på jernbaneområdet.  

 

Øvrig information 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.borger.dk 
under Lovgivning.  

Trafikstyrelsens nyhedsbrev indeholder information om udstedte be-
kendtgørelser og BJ’er. Tilmelding til Trafikstyrelsens nyhedsbrev kan 
ske på www.trafikstyrelsen.dk.  

Udstedte bekendtgørelser og BJ’er kan endvidere ses på Trafikstyrel-
sens hjemmeside på adressen www.trafikstyrelsen.dk under ”Lovstof”. 

Spørgsmål til udkast til bekendtgørelse kan rettes til Iram Akbar på 
tlf. 41 78 03 43 eller ia@trafikstyrelsen.dk. 

 

Med venlig hilsen  

 

Trafikstyrelsen  
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