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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- 

og hviletidsbestemmelserne i vejtransport  

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport i høring.  

Høringsfristen er den 14. januar 2022. 

Baggrunden for udstedelse af bekendtgørelsen er Vejpakken, der efter forhandlinger blev 

vedtaget af EU i juli 2020. 

Nærværende bekendtgørelse implementerer dele af direktiv (EU) 2020/1057 om fastsættelse af 

særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere 

i vejtransportsektoren og ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, 

og af forordning (EU) nr. 1024/2012. 

Det bemærkes, at der udsendes separate høringer over de øvrige bekendtgørelser, der 

udarbejdes på baggrund af Vejpakken. 

 

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

1. Fastsættelse af ret til at kontakte hovedkontor under vejkontrol 

Det fastsættes i bekendtgørelsen, at føreren i forbindelse med en vejkontrol har mulighed for at 

tage kontakt til hovedkontoret, transportlederen eller en anden relevant person eller enhed, 

såfremt føreren ikke er i besiddelse af den efterspurgte dokumentation. 
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2. Risikoklassificeringssystem 

De nærmere regler for Færdselsstyrelsens vurdering af virksomheders risikoklassificering, der 

baseres på det relative antal og alvoren af de overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen 

eller forordning 165/2014 (takografforordningen), som den enkelte virksomhed har begået, 

angives i bekendtgørelsen. 

Vægtningen af alvoren af overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen og takografforordningen 

indsættes som bilag til bekendtgørelsen. 

 

3. Krav om opbevaring af dokumentation om tilrettelæggelse af førerens arbejde 

Det præciseres, at den dokumentation, som virksomheder allerede i dag skal dokumentere i 

henhold til artikel 8, stk. 8 a, 1. og 2. afsnit i køre- og hviletidsforordningen, om opbevaring af 

dokumentation om tilrettelæggelse af førerens arbejde til bevis for opfyldelse af kravet om 

førerens mulighed for at vende hjem, skal opbevares i to år. 

 

4. Indsættelse af straffebestemmelse for manglende overholdelse af krav om retrofitting af 

takografer. 

Med Vejpakkens vedtagelse er der indført nye krav i takografforordningen om retrofitting af 

takografer. De nye krav om retrofitting af takografer fremgår af takografforordningens artikel 3, 

stk. 4 og 4a. Da der er tale om nye krav og dermed nye overtrædelsestyper, er der behov for 

indsættelse af straffebestemmelse. 

 

5. Fastsættelse af Færdselsstyrelsen som koordinerende organ efter artikel 7 i kontroldirektivet 

Det fastsættes, at Færdselsstyrelsen er koordinerende organ i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 

2006/22/EF (kontroldirektivet).  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet og borgere. 

 

Øvrigt 
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Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2022. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til sajf@fstyr.dk senest den 14. januar 2022, med 

angivelse af j.nr. 2021-110316. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Sammi Jonas Fantassi på mail sajf@fstyr.dk eller 

til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse 

og navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk 

under Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Sammi Jonas Fantassi 

Fuldmægtig  
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