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Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse 

og syn af køretøjer 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om god-

kendelse og syn af køretøjer i høring.  

Høringsfristen er den 16. november 2020. 

Færdselsstyrelsen har foretaget en sammenskrivning af bekendtgørel-

se om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Be-

kendtgørelsesudkastet erstatter således bekendtgørelse nr. 516 af 1. 

juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, som ændret ved be-

kendtgørelse nr. 548 af 24. maj 2013, bekendtgørelse nr. 706 af 26. 

maj 2016, bekendtgørelse nr. 633 af 19. maj 2017, bekendtgørelse 

nr. 1718 af 19. december 2017, bekendtgørelse nr. 1284 af 28. au-

gust 2020 og bekendtgørelse nr. 1319 af 8. september 2020. 

Formålet med sammenskrivningen er at overskueliggøre og lette an-

vendelsen af bekendtgørelsen i praksis. Herudover er der i bekendtgø-

relsesudkastet foretaget en enkelt ændring af § 7, som blev indført i 

forbindelse med bekendtgørelse nr. 1284 af 28. august 2020 om æn-

dring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. Det 

præciseres således, at § 7, stk. 2, gælder for alle nye registrerings-

pligtige køretøjer. Samtidig præciseres det i § 7, stk. 3, at stk. 2 ikke 

gælder for et nyt registreringspligtigt køretøj produceret efter en nati-

onal godkendelsesordning fra et andet land end Danmark. 

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget enkelte konse-

kvensændringer og redaktionelle ændringer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det vurderes, at bekendtgørelsesudkastet ikke har økonomiske og 

administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere. 
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Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til cjba@fstyr.dk, 

senest den 16. november 2020, mærket j.nr. TS20000-00327. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Camilla Bach på mail 

cjba@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på hø-

ringsportalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtyk-

kes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn of-

fentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle hørings-

svar, der omhandler ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjem-

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

hedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmel-

ding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Bach 

Fuldmægtig 
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