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Sorsigvej 35 

6760  Ribe 

 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

Til høringsparterne 

Sagsnr.: TS20000-00324  

Dato: 23-10-2020 

Sagsbehandler: MAWL 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om udrykningskørsel 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse nr. 154 af 25. februar 2009 om udrykningskør-

sel i høring.  

Høringsfristen er den 8. november 2020. 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udryk-

ningskørsel indeholder særlige regler om anvendelse af udrykningslyg-

ter for køretøjer, der tilhører visse offentlige myndigheder. 

Bekendtgørelsesudkastet udspringer af, at Toldstyrelsen og Færdsels-

styrelsen er tillagt beføjelser til at udføre kontrolopgaver, hvorfor de 

har et deraf afledet behov for at have køretøjer forsynet med udryk-

ningslygter, som kan anvendes i forbindelse med udførelsen af disse 

kontrolopgaver. 

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter hvilke køretøjer der må forsy-

nes med udrykningslygter. Udkastet fastsætter endvidere regler om an-

vendelse af udrykningslygterne. Muligheden for anvendelse af udryk-

ningslygter efter bekendtgørelsen, vil ikke fritage føreren for pligten til 

at overholde færdselslovens bestemmelser.  

Herudover er der i udkastet foretaget ændring af § 7, stk. 1, 2. pkt., 

som udvider anvendelsesområdet for udrykningslygter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og 

borgere) 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen ikke medfører 

erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet eller borgere. 
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Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen ikke vil på-

virke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye 

digitale teknologier og forretningsmodeller. 

Øvrigt 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 17. november 2020. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til 

styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til mawl@fstyr.dk se-

nest den 8. november 2020, mærket j.nr. TS20000-00324. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Maria Winkel Lorenzen 

på mail mawl@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på hørings-

portalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der 

til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggø-

res efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, 

der omhandler ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjem-

meside www.fstyr.dk under Love og regler. Færdselsstyrelsens nyheds-

brev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til 

nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Maria Winkel Lorenzen  

Juridisk fuldmægtig 
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