
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 154 af 25. februar 2009 om udrykningskørsel, som ændret ved 

bekendtgørelse nr. 900 af 25. juli 2014, foretages følgende ændringer: 

1. Bekendtgørelsens titel affattes således: 

»Bekendtgørelse om udrykningskørsel og anvendelse af udrykningssignaler«. 

2. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 7, stk. 1, § 68, stk. 1, og § 118, stk. 12, 1. pkt., i færdselsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. 

december 2018, lov nr. 556 af 7. maj 2019 og lov nr. 139 af 25. februar 2020, fastsættes 

efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 

om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:«. 

3.  § 7, stk. 1, 2. pkt. affattes således:  

»Udrykningslygte kan tillige anvendes under standsning ved uheldssted eller lignende samt i 

tilfælde omfattet af § 9 b.« 

4. Efter kapitel 5 indsættes: 

»Kapitel 5 a 

Særlige regler om anvendelse af udrykningslygter for køretøjer, der tilhører visse offentlige 

myndigheder 

  § 9 a. Toldstyrelsens køretøjer, som anvendes i forbindelse med Toldstyrelsens 

kontrolmæssige opgaver efter toldloven, må være forsynet med en eller flere blå 

udrykningslygter, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for 

køretøjers indretning og udstyr. 

  Stk. 2. Færdselsstyrelsens køretøjer, som anvendes i forbindelse med Færdselsstyrelsens 

kontrolmæssige opgaver ved vejsiden efter lov om godkendelse og syn af køretøjer, må være 

forsynet med en eller flere blå udrykningslygter, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse 

om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 

 

  § 9 b. Under stationære kontroller samt forfølgning og standsning af et køretøj i forbindelse 

med Toldstyrelsens kontrol efter toldloven, må Toldstyrelsens køretøjers udrykningslygter 

anvendes, når det skønnes nødvendigt af hensyn til den kontrolmæssige opgave. 

  Stk. 2. Under anvisning og ledsagelse af et køretøj til et kontrolsted i forbindelse med 

Færdselsstyrelsens kontrol ved vejsiden efter lov om godkendelse og syn af køretøjer, må 

Færdselsstyrelsens køretøjers udrykningslygter anvendes, når det skønnes nødvendigt af 

hensyn til den kontrolmæssige opgave. 

 

  § 9 c. Anvendelse af udrykningslygter efter § 9 b fritager ikke føreren for pligten til at 

overholde færdselslovens bestemmelser.« 

 

§ 2 



Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. november 2020 


