
From:                                 Kontor
Sent:                                  19. oktober 2020 19:07 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             TS20000-00327.

Kære Camilla Bach,

Motorcykel Forhandler Foreningen har ingen kommentar til høringen, men undre sig dog over Pgrf.20 
angiver 3 uger henset til motorstyrelsens udmelding om samme emne.

Citat begyndt:
I bekendtgørelse om registrering af køretøjer foreslås det, at fristen i § 62 for om registrering af ejer- og 
brugerskifte ændres fra 3 uger til 3 dage. 
Fristen foreslås forkortet af hensyn til, at den reelle ejer hurtigt registreres som ejer af køretøjet, så 
opkrævning af afgifter mv. rettes mod den rette person.
Motorstyrelsen har for nylig lanceret app’en ”Ejerskifte”, som borgere kan benytte til at foretage lovpligtig 
om registrering af biler ved køb eller salg heraf. 
Ændringen af fristen skal ses i sammenhæng med, at det med den nye app, bliver lettere at om registrere 
køretøjer. 
Citat slut.

Hvilken version forventes at blive gældende? 

PS. Vi vil meget gerne på høringslisten fremadrettet.

Med venlig hilsen
Hugo Rasmussen
Projektkoordinator MFF
CVR: 15160470 Bank:Nordea 2340 3496747002
www.mff-dk.dk www.wrooom.dk www.sikkerpå2hjul.dk
Tlf. +45-36 16 08 66
Mobil +45-31 15 06 57

Motorcykel Forhandler Foreningen er en forening af aktive motorcykelforhandlere, som i fællesskab arbejder for bedre 
forhold for MC folket i Danmark. Din garanti for en engageret forhandler.
Denne e-post er privat og konfidentiel og indholdet er kun bestemt for modtageren nævnt. Hvis du ved en fejl skulle modtage denne e mail, må du ikke sende 
den videre eller kopiere den. Venligst informer afsender og slet mailen og eventuelle tilknyttede filer fra din PC. Den konfidensialitet som mailen er omfattet 
af ophører ikke selv om mailen er sendt ved en fejl.

www.mff-dk.dk
www.wrooom.dk
www.sikkerp%C3%A52hjul.dk


From:                                 jn@peomi.dk
Sent:                                  19. oktober 2020 16:20 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      'Acr Info'
Subject:                             Re: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Hej

AutoCamperRådet har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen om godkendelse og syn af 
køretøjer.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen
Formand

Den 19. oktober 2020 kl. 13.30.49 +02.00, skrev Færdselsstyrelsen : 

Til høringsparterne

Se venligst vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Der er høringsfrist den 16. november 2020.

Venlig hilsen

Camilla Jøker Bach
Fuldmægtig

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

http://www.fstyr.dk/


From:                                 Dansk Arbejdsgiverforening
Sent:                                  21. oktober 2020 08:53 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Kære Camilla Jøker Bach

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 19. oktober 2020 vedrørende ovennævnte skal vi 
oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive 
bemærkninger.

Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker
Chefsekretær

Fra: Færdselsstyrelsen 
Sendt: 19. oktober 2020 13:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Til høringsparterne

Se venligst vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Der er høringsfrist den 16. november 2020.

Venlig hilsen
Camilla Jøker Bach
Fuldmægtig

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

Tlf.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

http://www.fstyr.dk/


From:                                 Jørgen Bomberg | Dansk Bilforhandler Union
Sent:                                  29. oktober 2020 12:51 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Dansk Bilforhandler Union DBFU har ingen kommentarer til  høring vedr. bekendtgørelsen om godkendelse 
og syn af køretøjer.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Bomberg
Direktør

Dansk Bilforhandler Union

Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf. +45 77 77 40 00
Mobil + 45 22 15 12 33
Mail: jb@dbfu.dk
www.dbfu.dk

 

mailto:jb@dbfu.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kY6Sl-0005nn-5w&i=57e1b682&c=yhACKelOASiumgmVikwmxF2BT8VbiabXjyF5_ofKtLEkwbc7Revv0p_QDY6dZzh32fRIU0-QpV73xYrPm7BsPT9AyiBftOutJcfaNOKn9HtBSxcT3hf1DVkc8-IFulMnKoNn3o1QuaFjPVix1L3sJR8t3Sovxvzo8DwbsGqZVEvVgzYE43u6R-SaHZiNk9XZCa6zrV8KkvjaIdetm793qr8PMmMNVHU7I1shGEkXII8


From:                                 Johanne Berner Hansen
Sent:                                  5. november 2020 09:18 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             TS20000-00327; Høring

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ikke aktuelt nogen bemærkninger. 

Vi skal dog henlede opmærksomheden på, at bekendtgørelsen med fordel kunne underkastes en vis 
oprydning, idet eksempelvis § 14 ikke længere har en voldsom relevans. 

Med venlig hilsen

For vores privatlivspolitik se her.

Johanne Berner Hansen Dansk Bilbrancheråd
Juridisk chef, advokat (L) Kirkevej 1-3

2630 Taastrup

Mobil +45 2241 5103 Tel +45 4399 6633
Mail jbh@dbr.dk www.dbr.dk 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kaaTu-0003kr-4k&i=57e1b682&c=t1q4KllGNaegYxQKsg_LWcqqSS-rpLdv3e-9-bIbvIPtn2B6hwNaBFm7qM-KsgzUT5I04fJC6hUKVZZN9_bFiJ_BTZOsJWWPIYhEphBwrb3Bl4XPSBzDvLjuoj5YyaJBEHDhESgO1D9ZJWoZv_ejcFKGLNNAaQIbUWj7mA1uDf9-ZZsO3YtJ0TSKZnD7hEoCUX0xD8zFBzdBWV1w_MZvi7dtz_rNu3TpjDGPLHuT0Qn69q8AeLbBPNcKMxZ33-0PZdr-FfbIi6aB_7zY5uZyP6gkvVkO5I7-9F8dtdO3ZC03Uw4xyfCzSHNIbFVJYLe2MIB9EnECnGFFfmnpoldXCapU7DmQfHz4Gf5uWIOAn5sfFph9ULojVs9ak9An7Nz6J_bID7UHWg2wJ9YV3w5Sub6hvN4ezPQ-333Q-GSsNI3sOTDgPaccUWa_R5RJ7s__PimPLl8kzJUoA1YRaSodpPVaNcRbkkzpvyxR77rERaadsdRaKQZzr_NfIdAemI5NzefcIPSBQTCxQ5DR9EdUe4vBrda36rztszmHXRhBDoy_k_l3InKdeDKv5s6CVMFo
mailto:jbh@dbr.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kaaTu-0003kr-4k&i=57e1b682&c=GIAQDfCo8h3QYU6xWahHaZr0i1RK6-bNeb6QdflQSRqe3O9Rdhw_lVzBXXwu_T2d57mO9syY_1leF8czE55vyyKOipM3620gN6pxA29wYgoblLw0o7aVThPFSWtxA8l9Ni_p0EBo8gt4fzfCymfbYa_A9iAbuj4az63mDKAwFy71e21YvzZyZS9wT9zoce0ZUN45x_cGte4-lAZid_mrMLIcse9xu16fNnMk9fdCVF-DgvRSHsp3DY6hgLU4YWv4Z2wkGqJXuTgEUlQtUCR1qL1KeYDaz-iXLHCD3kJxnQOuq6D5haBCxxJcd7dAqPyHgkeR22jItr_Pl-R91H32l2C89jnoxkPEkMkzIwo7xqVhUmTmV2KpGTub1w90GEzUz2nEIeFRbjBy1IBLp6J6tlJ8NX85buMg957youzytpRfA4LrG_jmjsPiND01mL_tQBRAzQzAu9v75AMKcH5v94aXAOyWDi-TzYbpGiEaCRihf0UjCoD-SDqGmp43tNDQBMZrSIGpInrO1-tkhRFz-jT4hHwdXb2JacAJ0kdu_l9mxmOqkzfwbxkjPsu9KC8Z


From:                                 ndw@forsikringogpension.dk
Sent:                                  10. november 2020 12:49 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Nina Lentz
Subject:                             J. nr. TS20000-00327 - Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og 
syn af køretøjer

Kære Camilla Jøker Bach

Forsikring & Pension takker for at modtage høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 
køretøjer.

Udkastet giver ikke anledning til bemærkninger herfra.

Med venlig hilsen
Nanna

Nanna Dalsgaard Wilkens
Chefkonsulent, Cand.soc, Forsikring & Forebyggelse
ndw@forsikringogpension.dk | +45 41 91 91 44

Philip Heymans Allé 1 | 2900 Hellerup | +45 41 91 91 91 
www.forsikringogpension.dk | Twitter | Linkedin

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. oktober 2020 13:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Til høringsparterne

Se venligst vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Der er høringsfrist den 16. november 2020.

Venlig hilsen
Camilla Jøker Bach
Fuldmægtig

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority

mailto:amm@forsikringogpension.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kcSAH-0007th-4W&i=57e1b682&c=MsrkYQ-rXfhy8df3DWxaw_c3S5aKBjww-_EKMmu2U3YXIUfVSLu6EnK2Or02GyBI-PZIgFn95GtpKjeEsOgv-rQ5QVZAfQ2RMLbOS8LCjb4dObd7Ki5kkuhbAcBIrU1xdPGT-Y7iGnuRPJdRCUNSM8cSFkYV7cyFcR_LBc_xgE-QPAI00e-GP2RxBvSYYTYd8EYBR4sjcgDQHoJxgnXD991GmR7yzKozhBYx3PudJ-ewWBWuHKae7zzc4y1DPVli
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kcSAH-0007th-4W&i=57e1b682&c=le0jqPo6grSHdpmZ7MXRBM4uHpfQ6vJze2dCfzMUKup0ab9KLCQ0a1wkVzKyhxTHCo2yfk0XmmbHWG7caDeoYNv3egovtKlwq03bSYskuDc57QM0OEfPnbZz7VIiibGoWcyY-tiP90a_Mthshk2RbQN96316qrkOUww2cIRzz4Wt2kG4c8Qti-hVCnNCKvxpdVt4CtX0QY25RPdg40id4ge-i794Ptk2F8GDqZNJy5w
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kcSAH-0007th-4W&i=57e1b682&c=E-yFAkcJz7KdYEnp7yD8QN8TmhK95c2yehyzWmI-tXmwKbtX4zm7Mmv1mAUGnbdY-ZsPoio1umy_Ht9h9ZkBTuOcde-rVWd65VnioHWFNbh1rUWnvIOVk61AAATeVJye9pCmH0sIsGL3OuDkO3gIyba5O0A_sO_Ta7E8RinlXSvCu8q-dcp4U8aPTf93XCoT183iW9ICDdkp-F5YLiiDmFq80dxdnS8gzoq_RlFeDRVGkQnHq6PfgHPqMBQ9CKnP-hKsWgOHfodFNaxTGoaEoQ
mailto:info@fstyr.dk


From:                                 Dennis Lange
Sent:                                  11. november 2020 15:48 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte materiale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Lange 
Chefkonsulent 
 

T: +45 45 27 07 13 
M: +45 51 14 69 92 
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk 
Firskovvej 32 
2800 Kgs. Lyngby 

  
 
Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Sendt: 19. oktober 2020 13:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 
køretøjer.
 
Der er høringsfrist den 16. november 2020.
 
 
Venlig hilsen
 
Camilla Jøker Bach
Fuldmægtig
 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

mailto:dbl@fdm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kcrRG-0004zI-4U&i=57e1b682&c=jiq1rdSF5yxlzpmODCORCJrYr5Jpk_LlPg5hcGAA-gg-uHzWzfx6mxf2KngB9lETgDI_eQO9w28uO4xfgi0gmWqLKD-ImyDG-jz5lNUvjyv9uKQG1OiASLsETSRpOwTdjyUDHE3zR8BRP1JFx22kGPssOz254e5rsnvAMy0GbzHXfa8QZiPL3f3CLE-fekQ1O-xt1Qt-25BXqpBb1hOWtg


From:                                 Ole Kirkelund
Sent:                                  12. november 2020 14:55 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer (J.nr. 
TS20000-00327)

Til Færdselsstyrelsen
 
 
Høringssvar – TS20000-00327
Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
 
De Danske Bilimportører har ingen særlige bemærkninger til denne høring, idet der i al væsentlighed alene 
er tale om en sammenskrivning og ny konsolidering af Synsbekendtgørelsen med indarbejdelse af de 
ændringer, der allerede er offentliggjort og trådt i kraft jf.:
 
BEK nr. 548 af 24/05/2013
BEK nr. 706 af 26/05/2016
BEK nr. 633 af 19/05/2017
BEK nr. 1718 af 19/12/2017
BEK nr. 1284 af 28/08/2020
BEK nr. 1319 af 08/09/2020
 
Vi har heller ingen bemærkninger til de lovtekniske konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ole Kirkelund
Chefkonsulent
 

 
De Danske Bilimportører
Rådhuspladsen 16
1550 København V
Tel. 2323 2520
Mail. oki@bilimp.dk
www.bilimp.dk
 
Denne e-mail er kun tiltænkt ovennævnte adressat(er) og kan indeholde fortrolige oplysninger.
Hvis du ikke er rette modtager, gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen måde at videregive, 
udbrede eller kopiere denne e-mail. Hvis du ved en fejl har modtaget e-mailen, beder vi dig venligst om at 
rette henvendelse til os pr. e-mail dbi@bilimp.dk.
 
 
 

mailto:oki@bilimp.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdD4g-0003bf-6R&i=57e1b682&c=KoQvjTjjg0wovi81ldQaWKagfU6dwrSqMvwvX_kWwF7rzo1BtqR_s-fYXGWVGRYwDuCFzZPeBcypSqVBq5-ziw3SS7C9RgTxlZ79evqwRCaww6l8APIWlnZ6YZRxQ1VQxlP7q7ksWLVTjBbF75DiSzYAC7n9E4ZRkoXhlLkMe_NqfHVVTX7r7gyva4uXWGmevgoEF9qXpkUPdGMah8OKbSOEG_ngMn6HxD98BuvqVC0
mailto:dbi@bilimp.dk


From:                                 Finn Bjerremand
Sent:                                  13. november 2020 14:52 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen;Camilla Jøker Bach
Cc:                                      Ove Holm;John Roy Vesterholm;Jesper Højte Stenbæk;Christoffer Greenfort
Subject:                             Høringssvar 20-263 til Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og 
syn af køretøjer

Hej

Hermed fremsendes høringssvar til Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 
køretøjer.

Såfremt der er spørgsmål til høringssvaret, står vi til venlig disposition. 

God weekend. 

De bedste hilsner

Finn Bjerremand
Teknisk konsulent

DTL - Danske Vognmænd
Grønningen 17, mezz.
1270 København K
Tlf.: +45 7015 9500
Direkte: +45 4096 1611

Det får du som medlem: 
læs i DTL’s digitale pjece 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=o9obONTRcuGm04a43anuHUoP4qE7_lSkc2FMMqShN5wCi96z5rsMOfKs2FL1Wr3bPe_eK_U-CEn3NKxpiqtPzKx868-IFiY7UzHTjiEBGZSMwLLRSCI-dWu-TEZJStcDAllrJXK0v3CuYjs5fvEI8r18vWmAmkxR5ufw5xqjwk74dDf34qoZ8iMjEIiDS6my_bmsNVrMYjVjqjEE936JZQ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=3q31gHVK0zbuKVI_OVp7qktdg_Zv9Z6EITuZPWAEnPs014P4WjLfrPM9PDIYWS0l1jvyHTWOdvBQGZzO_KgFi3a23Ll5JwKATRZhBAW9DJkFk81KEFDsbK6DrvEH10tEjy9gCOSJMe99DxtQk4AcFJTotRzNW3rZGS9NAaF5grTK7K7MO30XXoMBnJrDQYZUhS4Wutb6gAWKx3brnNQc8K-L6DlE5K1CNh0ztY7-TdUlqzaohxBZXZVCJTE1TvvmBmcZrIZmqD4y4UgF6oHCAw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=ZDll1tePmtrsra0k0X3dtKyJbAROePl-uK4NRkfdL5dZ7wGiLkKOlXNtyqUPgqianCSR8jecTBu-Nqz3dGAlXuUXYxOdQjdtppliXVVt7PuBYz7HRqzSjTa4U68nSoDsgURWQRzFZryCqJmxsltzwrEjpOi3BOTb4C3E5JFjX1sBeh51wqGPBajWUhJ2vAIe2h5Yyrzi7kxXHsk2NHyP9ymxwTARHQtG1W93N8THvcj5XntCeyJvufzbKfq5M4cm5xGxjni2COjS0o8XrlFJQg
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=6Y7ERs5zGRD-kgcDu5t875IA8iVlSroa66xrvMVhOJTWCp1r5kUJ8dpxmwZ9aUMhI30ejRoA0TLCATuATpQYt4oWrBAD41CSJnpBDHKcUPXhRBiQrrDlQW0p47VSjibYsEqUxEuWSauDlOP8b9_LPyjdBX3orf1syQSuApVM75A65-VHinn8lCQ1pvvuJrnythRz2a7w7Ke0lXySa44kIebAkl7P8AXpstO_o3eZAz0
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=RG6a6zBSjhY8EiyZrII0hWr5koQ3uN8aQSBkTBO6UA5AD1mm23qqq8fLHEESe06P2ywVghkn6MSU_LVXMlKUQtzhGNXWaBuLOOafXvzqVBclLZtGUemDs-GUF1x4-zUMZ8IgUrxsy923sXRTIEobEDYZUr4YeB2ESKNhX8kF1-wSMFP16RWjFpvHxdtykaU1ce01VPsreM6ODG39VzO65iMbMawGnW0mahUJYKl1pebfl_NTHqHmxMrvmCNJAfZP
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kdZVZ-000800-3X&i=57e1b682&c=RG6a6zBSjhY8EiyZrII0hWr5koQ3uN8aQSBkTBO6UA5AD1mm23qqq8fLHEESe06P2ywVghkn6MSU_LVXMlKUQtzhGNXWaBuLOOafXvzqVBclLZtGUemDs-GUF1x4-zUMZ8IgUrxsy923sXRTIEobEDYZUr4YeB2ESKNhX8kF1-wSMFP16RWjFpvHxdtykaU1ce01VPsreM6ODG39VzO65iMbMawGnW0mahUJYKl1pebfl_NTHqHmxMrvmCNJAfZP


 

 

 

Færdselsstyrelsen    

Sorsigvej 35    

6760 Ribe 

  

Deres ref.: Camilla Bach 

TS20000-00327 

Vor ref. OHO/fba 20/263  Dato: 13.11.2020  

 

 

 

Høringssvar høring over udkast om godkendelse og syn af køre-

tøjer   

 
 

DTL-Danske Vognmænd takker for den fremsendte høring, og har kun følgende kom-

mentar til høringsforslaget: 

 

 

  

Typegodkendelse og godkendelseserklæring  

§ 14. Tidligere udstedte typegodkendelser er gyldige indtil følgende datoer:  

1) Lastbiler: 29. oktober 2012.  

2) Påhængs- og sættevogne: 29. oktober 2012.  

Stk. 2. Fra de i stk. 1 nævnte datoer kan de nævnte fabriksnye køretøjer ikke godkendes ved 

syn på grundlag af typegodkendelse. 

 

Vi formoder at der er tale om en fejl, så der i stedet for 2012 skal stå 2021.  

 

 

 

Såfremt der er spørgsmål, står vi til venlig disposition.  

  

 

Venlig hilsen 

 

DTL-Danske Vognmænd  

 

Finn Bjerremand 



From:                                 Johnny Hansen
Sent:                                  15. november 2020 18:53 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             TS20000-00327

Hej.
Her følger høringssvar fra TKVT.
Herudover er der et indlæg fra et af vore medlemmer.

Med venlig hilsen
Johnny Hansen
Formand



From:                                 DanCrash ApS
Sent:                                  9. november 2020 08:16 (UTC +01)
To:                                      tkvt@typegodkendelse.dk
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Importance:                     High

Pænt goddag
 
Hermed høringssvar fra DanCrash til ’udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
 
 
Vedrørende §6. i udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

 
 

 Hvad er definitionen af Forsvarets køretøjer ? 
Forsvarets køretøjer bør tolkes som køretøjer som ikke kan indregistreres til kørsel på offentlig vej – 
dette grundet opbygning af køretøjet, eller specielle operationelle krav i forbindelse med 
gennemførelse af øvelses-, uddannelses- eller krigsvirksomhed, som bevirker manglende 
honorering af krav i Dimensionsbekendtgørelsen og/eller i Detailforskrifter for Køretøjer. Hvis 
køretøjet kan opfylde alle gældende regler til køretøjstypen, så bør køretøjet være underlagt samme 
regler om godkendelse og syn, som civile indregistrerede køretøjer - uagtet at ejerskabet for 
køretøjet ligger ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
 
Udviklingen og kompleksiteten på køretøjsområdet er massiv, og kontrollen på dette område bliver 
vanskeligere med tiden. Lempelserne i lovgivningen for Forsvaret, er møntet på de køretøjer som 
ikke kan opfylde de strenge krav pga. de specielle opgaver Forsvaret er blevet tillagt af Regeringen.
 
Det betyder derfor også, at køretøjet under Forsvarsministeriet som kan opfylde disse strenge 
sikkerhedskrav skal behandles på lige vilkår som alle andre køretøjer på offentlig vej. Forsvaret er 
ikke gearet til at kunne håndtere typegodkendelse af moderne køretøjer med komplekse 
sikkerhedssystemer – hverken synsmæssigt eller typegodkendelsesmæssigt.         

 
 

 Hvilken myndighed fastsætter regler for køretøjer indregistreret på civile nummerplader fra 
Motorstyrelsen – ejerskabet ligger ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ? 
Forsvaret er en styrelse blandt flere under Forsvarsministeriet, her benævnt Forsvarskommandoen, 
som vist i nedenstående diagram fra Forsvarsministeriet. Forsvaret har specielle militærkøretøjer 
konstrueret til brug i krig og derfor er vognparken i Forsvaret også speciel ift godkendelser og syn af 
disse. Der er ingen COC-dokumenter og der forligger typisk kun en militær typegodkendelse på 
disse militærkøretøjer - derfor er Forsvarets militærkøretøjer indregistreret med sorte 
militærnummerplader. Forsvarets har desuden deres egen synsvirksomhed, hvor alle 
militærkøretøjer med sorte militær nummerplader bliver periodesynet efter lempeligere/gamle 
synsbestemmelser, og ringere synsfaciliteter end gældende synsregler foreskriver. 
 
Køretøjer ved de andre styrelser under Forsvarsministeriet er hyldevarekøretøjer med COC-
dokument eller en typegodkendelse fra Færdselsstyrelsen. Disse er typisk indregistreret med hvide 
civile nummerplader fra Motorstyrelsen og bruges typisk til administrative opgaver såsom 
mødeaktivitet og lignende. Der vurderes, at der er op til 4.000 køretøjer indregistreret på civile 
nummerplader fra Motorstyrelsen – disse ejes af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, 
og er køretøjer med gyldigt COC-dokument eller typegodkendelse fra Færdselsstyrelsen.       
 



              
 
 
/ DanCrash
 
 

Fra: Johnny Hansen <4017@8960.dk> 
Sendt: Tuesday, 27 October 2020 20.38
Til: tkvt@typegodkendelse.dk
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
 
Lidt forsinket fra mig.
 
Med venlig hilsen
Johnny Hansen
 

Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk] 
Sendt: 19. oktober 2020 13:31
Til: Undisclosed recipients:
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
 
Til høringsparterne
 
Se venligst vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 
køretøjer.
 
Der er høringsfrist den 16. november 2020.
 
 
Venlig hilsen
 

mailto:4017@8960.dk
mailto:tkvt@typegodkendelse.dk
mailto:info@fstyr.dk


Tekniske Konsulenter for Vejtransport 
tkvt@typegodkendelse.dk 
Formand: Johnny Hansen     

15. november 2020 
 
 
 
 
Til 
 
Færdselsstyrelsen 
info@fstyr.dk 
 
 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 

køretøjer, j.nr. TS20000‐00327 

 

Tekniske konsulenter for Vejtransport takker for at have modtaget det udsendte materiale 
vedrørende høring af ovennævnte udkast til bekendtgørelse. 
 
Foreningen har følgende kommentarer: 
 
Vedrørende § 7 stk. 2: 
Et nyt køretøj med national typegodkendelse af små serier kan ibrugtages uden syn. 
 
Vedrørende § 11 stk. 2: 
Undersøgelser kan også udføres af en Teknisk tjeneste. 
 
Vedrørende § 14 stk. 2: 
Godkendelse kan ske på baggrund af dansk typegodkendelse, der er udfærdiget ud fra en EF-
typegodkendelse, hvis nummer skal være påført typegodkendelsen. 
 
Vedrørende § 15 stk. 1: 
Der skal ikke udstedes godkendelseserklæring til et nyt køretøj der er omfattet af en national 
typegodkendelse af små serier. 
 
Vedrørende § 18 stk. 2: 
Et nyt køretøj med national typegodkendelse af små serier kræves ikke godkendt ved syn. 
 
Vedrørende § 31 stk. 2: 
Dokumentation kan også tilvejebringes via en Teknisk tjeneste. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Johnny Hansen 
4017@8960.dk 
Tlf. 40178960 



From:                                 Alexander Bjørn Jensen
Sent:                                  16. november 2020 22:30 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach
Subject:                             Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af 
køretøjer j.nr. TS20000-00327

Dansk Erhverv sender hermed sine bemærkninger til ovennævnte høring. 

Høringssvaret er vedhæftet denne mail. 

Med venlig hilsen
Alexander Bjørn Jensen

Transport & Infrastruktur

M. +45 3168 1124
T. +45 3374 6164
ABJ@DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en 
globaliseret økonomi. 

DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk

Børsen info@danskerhverv.dk

DK-1217 København K T. +45 3374 6000

mailto:abj@danskerhverv.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kem53-00088z-4E&i=57e1b682&c=Jmn8ILEOEdaeTS-ZhC9wCChFf-wdfnna0wVv0D6CD0JHXpf55fN6vvk3gIohfT9oE7JqOaDn8yMh_CQV1jv2FfCvvQxL4s58B5gErlqX5R8jQRTZshkXXFDVx6tF5-_3wkUL6xunSlH3235jpPVnch9zeeI8Pg7EJoPZcId_dRT_u5or0UaUpeql6gc6ia7QUYAcoy1-9Z30HTU9QV1McNq6BCQgZ4jdYsnonXCClPruDQup42ScNmpODcue6olh
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kem53-00088z-4E&i=57e1b682&c=vrG63dm6EXPINpsPXZP6aszxMUgjeAG1H0XibZfD8jGLHbEP25Wf6NfiHPcuASWFcvJAPsQv3PH_OgCTgLRxtd7nPe6858xY78_2cUCtd2g280ynFCeB6Wx97rOBb6Y1AwLGomFRX0F_AqB1_5y_cmeA__3U4h7T0P4QaZi-PsthmbTaBQcVxKVqzVDNAP_1n8LSP4eOiGDRkm76Iac4zW3o9hcJYzjVVa4IhPXVjeQy2OSUXhUFMJEG50a-6Qk7
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kem53-00088z-4E&i=57e1b682&c=6scFoAtB4NSgESHENS42Kh5iesQxdDQ6OdsWpWo8vbX3ZB1zoZ4GMstDcwOgk2bufajubf_gTXOwRToGupXhIEkGjhz-yF5a6iTrhZ_csgLPrpxaCHH6ceV9_u6lYfL59VzBbCu6zzRsiNYYhITTy7BKb4RSpoKEESTdTrOoHDdCQ6dDVrL2d7AOIyHUWfTyD6-oABL55NehkdpC9MfIU1PG4Y24UXtofOsCtec1fhE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kem53-00088z-4E&i=57e1b682&c=6scFoAtB4NSgESHENS42Kh5iesQxdDQ6OdsWpWo8vbX3ZB1zoZ4GMstDcwOgk2bufajubf_gTXOwRToGupXhIEkGjhz-yF5a6iTrhZ_csgLPrpxaCHH6ceV9_u6lYfL59VzBbCu6zzRsiNYYhITTy7BKb4RSpoKEESTdTrOoHDdCQ6dDVrL2d7AOIyHUWfTyD6-oABL55NehkdpC9MfIU1PG4Y24UXtofOsCtec1fhE
mailto:info@danskerhverv.dk


 
 

 
 

 

 
 

cgr@danskerhverv.dk 

CGR  
 

Side 1/1 

 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760, Ribe 

16. november 2020 

Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og 
syn af køretøjer j.nr. TS20000-00327. 

 

Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte høring den 19. oktober 2020.  

 

Efter gennemlæsning har vi intet at bemærke.  

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christoffer Greenfort 

Chefkonsulent 

Transport & Infrastruktur 

 



From:                                 Kent Nielsen
Sent:                                  16. november 2020 16:53 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Jan Nyboe;Preben Egelund
Subject:                             Høringssvar - j.nr. TS20000-00327.

Kære Camilla

Venligst se vedlagte høringssvar.

Med venlig hilsen

Kent Nielsen

AutoConsult A/S
Stensmosevej 24E, 1. sal
2620 Albertslund
CVR: 41242787
Tlf: 88 530 690
Direkte: 88 530 694
Fax: 88 530 699
kni@autoconsult.dk 
www.AutoConsult.dk

mailto:kni@autoconsult.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kegoW-0007uv-67&i=57e1b682&c=juCYKnKOUBq6vrRRiFrJvo4as2l7FDIQGQ3F80t8BvfMXuHaPCMA9pKpe9Knn91fp15CYdZUwADrgded4bRJ-XtS_9uCqH3iAv4m-R5laadzDK5Gv_A7jEjcTBIy72IGH3mTJn-85BFrWuqq8H3Rf1liGuhyCqsGb3qiGM4vfVSBCprupb4-XOr9R5ESfyax8te-2ADAL7hdHNXVOECCHKCjnFZ6byrS-TOqus8chyE


 

 

 
16. november 2020 

 
Færdselsstyrelsen   
Sorsigvej 35   
6760 Ribe   
 
 

Vedr.:  Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 
Sagsnr.: TS2020000-00327 
 
AutoConsult takker for at modtage høringen, og glæder sig over ønsket om at gøre bekendtgørelsen mere læsbar 
og forståelig. Det bemærkes dog at en sådan sammenskrivning stiller store krav til konsekvensrettelser og 
ensretning af definitioner som måtte have ændret sig i løbet af de forskellige ændringsbekendtgørelser. 
 
I bemærkninger til ændringslovforslag L151, TRM j. nr. 2019-4815, skriver Transport- og Boligministeriet om 
nuværende regelgrundlag for godkendelse af nye køretøjer m.v., at ”Regelgrundlaget ikke i tilstrækkelig grad er 
opdateret og opleves som tungt og kompliceret”. 
Reglerne for godkendelse af nye køretøjer findes i ”Detailforskrifter for køretøjer” og ”Vejledning om syn af 
køretøjer”, der løbende revideres, hvorved der sikres sammenhæng og konsistens. 
Nærværende sammenskrivning viser med al tydelighed problemerne med den tunge og komplicerede 
implementering via bekendtgørelser og udfordringerne med at skabe og vedligeholde sammenhæng og 
konsistens. 
 
Generelt ses der en udbredt brug af såvel EU-, som EF-henvisninger, uden at der defineres en forskel på dette. Jf. 
Detailforskrifter for køretøjer er der angivet, at EF- henviser til direktiver, mens EU- henviser til forordninger – dog 
uden at det effektueres konsekvent.  
Nogle steder opleves EF-typegodkendelser og EU-typegodkendelser som synonyme, mens disse begreber andre 
steder opleves som modpunkter. 
 
Det ønskes desuden præciseret, at ”typeattest” svarer til CoC-dokument. 
Det bemærkes, at ”typeattest” oprindelig refererede til ”overensstemmelsesdokument” i relation til national 
dansk standard-typegodkendelse (A, E og S-godkendelser). 
Der henvises til definition 5 i artikel 3 i forordning (EU) 2018/858, der har følgende ordlyd: 

»typeattest«: det dokument, der er udstedt af fabrikanten, og som attesterer, at et fremstillet køretøj er i 
overensstemmelse med den godkendte køretøjstype og med alle de retsakter, der gjaldt på 
produktionstidspunktet 
 

Færdselsstyrelsen opfordres til at klart at definere de begreber som anvendes, samt at konsekvensrette 
nærværende udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, således at der ikke opstår tvivl om, 
hvilket grundlag der kan/må lægges til grund for godkendelse hhv. ved syn og ved registrering uden syn. 
 
Vedr. §3: 
AutoConsult opfordrer, at der indføres definition af ”syn”, hvor der opdeles i ”periodesyn” og ”registreringssyn”.  
 
Vedr. §6: 
Tidligere forestod forsvaret selv syn og godkendelse af egne køretøjer. 
I dag foretages godkendelse af visse køretøjer tilhørende forsvaret af en synsvirksomhed, som defineret i §3. 
Her savnes klare definitioner og skildringer til øvrige bestemmelser. 
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Forsvarets køretøjer bør tolkes som køretøjer som ikke kan indregistreres til normal kørsel på offentlig vej – dette 
grundet opbygning af køretøjet, eller specielle operationelle krav i forbindelse med gennemførelse af øvelses-, 
uddannelses- eller krigsvirksomhed, som bevirker manglende honorering af krav i Dimensionsbekendtgørelsen 
og/eller i Detailforskrifter for Køretøjer. Hvis køretøjet kan opfylde alle gældende regler til køretøjstypen, så bør 
køretøjet være underlagt samme regler om godkendelse og syn, som civile indregistrerede køretøjer - uagtet at 
ejerskabet for køretøjet ligger ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 
 
Udviklingen og kompleksiteten på køretøjsområdet er massiv, og kontrollen på dette område bliver vanskeligere 
med tiden. Lempelserne i lovgivningen for Forsvaret, er møntet på de køretøjer som ikke kan opfylde de strenge 
krav pga. de specielle opgaver Forsvaret er blevet tillagt af Regeringen. 
 
Det betyder derfor også, at køretøjet under Forsvarsministeriet som kan opfylde disse strenge sikkerhedskrav skal 
behandles på lige vilkår som alle andre køretøjer på offentlig vej. Forsvaret er ikke gearet til at kunne håndtere 
typegodkendelse af moderne køretøjer med komplekse sikkerhedssystemer – hverken synsmæssigt eller 
typegodkendelsesmæssigt.      
 
Vedr. §7, stk 3: 
AutoConsult opfordrer, at også nye køretøjer med gyldig EF-typeattest (CoC) i henhold til direktiv 2007/46/EF m.v. 
vil kunne tages i brug uden syn. 
 
Vedr. §7, stk 3: 
AutoConsult opfordrer, at der efter ”EU-typeattest” ændres til: ”EF-typeattest eller EU-typeattest (CoC 
dokument)”. 
 
Vedr. §7, stk 3: 
AutoConsult anser dette som en overflødig bemærkning, da §7 alene omhandler køretøjer med EU-godkendelse. 
Jf. artikel 44, pkt. 6 i forordning (EU) 2018/858, skal medlemsstaterne tillade omsætning, registrering og 
ibrugtagning af køretøjer med gyldig individuel EU-godkendelse 
 
Vedr. §7, stk 4: 
Det er AutoConsult bekendt, at Færdselsstyrelsen i dag løbende udsteder danske typegodkendelser (T-
godkendelser). 
Dette bedes venligst medtaget i bekendtgørelsen. 
Der henvises til: 

 T 60311, udstedt 9. oktober 2020 
 T 60316, udstedt 16. oktober 2020 
 T 60318, udstedt 16. oktober 2020 
 T 60321, udstedt 23. oktober 2020 
 T 60325, udstedt 29. oktober 2020 
 T 60328, udstedt 4. november 2020 
 T 60329, udstedt 5. november 2020 
 T 60330, udstedt 6. november 2020 
 T 60334, udstedt 11. november 2020 

Som bemærket ved høring af 2. juni 2020, sagsnummer TS20000-00265 forud for vedtagelse af BEK 1284 af 
28.08.2020, er der nogen uklarhed i forhold til teksten. 
Færdselsstyrelsen foreslås at ændre teksten til: 
 

Stk. 4. Færdselsstyrelsen udsteder desuden godkendelseserklæringer (G-erklæring) af individuelle chassis til 
køretøj, hvor det færdigopbyggede køretøj ikke kan registreres uden yderligere godkendelse 
(registreringssyn). 

Stk. 5. Færdselsstyrelsen udsteder desuden typegodkendelser (T-godkendelse) for serie af chassis til køretøj, 
hvor det færdigopbyggede køretøj ikke kan registreres uden yderligere godkendelse (registreringssyn). 
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Vedr. §9: 
”EF-typegodkendt” ændres til:  EF-typegodkendt eller EU-typegodkendt 
”EF-overensstemmelsesattest” ændres til:  EF-typeattest eller EU-typeattest (CoC dokument). 
 
Vedr. §11, stk. 1: 
AutoConsult oplever teksten inkonsistent i forhold til §7, der nu indeholder flere forskellige godkendelsesformer, 
der vurderes at fordre forskellige godkendelsesgrundlag. 
Færdselsstyrelsen foreslås at ændre teksten til: 

 
Godkendelse jævnfør § 7 stk. 1 (EU-typegodkendelse og ECE-godkendelser) udstedes efter ansøgning. 
Godkendelse jævnfør § 7 stk. 4 (godkendelseserklæring af individuelle chassis til køretøj) udstedes efter 
ansøgning. 
Godkendelse jævnfør § 7 stk. 5 (typegodkendelse for serie af chassis til køretøj) udstedes efter ansøgning. 
Færdselsstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelseserklæring og typegodkendelse af køretøjer, 
hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-
direktiver. 
 

Vedr. §11, stk. 4: 
Færdselsstyrelsen bedes uddybe konsekvensen af bortfald af stk 4, herunder om der ændres i vilkår der stilles til 
anmeldere af godkendelser. 
 
Vedr. §11, stk. 6: 
”Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der 
medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af 
Færdselsstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan tages i brug.” 
 
Det sidste ”kan” burde rettelig være et ”må”. 
 
Vedr. §13: 
Denne tekst er en reminiscens fra tidligere udstedelse af A, E og S-godkendelser, der skulle trykkes og 
kommunikeres (udsendes pr. brev) til alle landets synsvirksomheder i papirform. 
Idet denne kommunikation er ophørt, opfordres til at teksten fjernes. 
Offentliggørelse af godkendelseserklæring (G-erklæring) og typegodkendelser (T-godkendelser) sker i dag via 
Færdselsstyrelsens hjemmeside. 
EU-typegodkendelser bør ikke omfattes heraf. 
 
I henhold til forordning (EU) 2018/858 mv. er det fabrikantens (indehaver af EU-typegodkendelsen) opgave at 
trykke EU-typeattester (CoC-dokumenter). 
 
Vedr. §14: 
Teksten er en reminiscens fra BEK nr. 310 af 27. april 2009, hvor direktiv 2007/46/EF blev indført i national dansk 
lov. 
I forbindelse hermed blev der introduceret mulighed for nationale danske typegodkendelser (T-godkendelser) 
under forudsætning, at dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer 
eller EF-direktiver. 
 
Færdselsstyrelsen bedes korrigere teksten i forhold til faktiske forhold. 
 
Vedr. §16: 
Her introduceres en række tidligere nationale danske godkendelsesordninger uden relevant beskrivelse heraf. 
 
Det opleves uklart, om der kan anvendes en individuel EU-godkendelse for køretøj med andet stelnummer. 
Det fremgår fejlagtigt, at brugte lastbiler og busser (hvortil der kræves national dansk udstedt 
godkendelseserklæring (G-erklæring) eller typegodkendelse (T-godkendelse) kan synes og tages i brug uden 
godkendelseserklæring, hvis det er i nøje overensstemmelse med EU-typegodkendelse (der foreligger EU-
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typeattest (CoC-dokument). 
 
Færdselsstyrelsen opfordres til at definere de enkelte godkendelsesordninger og angive relevante begrænsninger 
for hver enkelt godkendelsesordning. 
Færdselsstyrelsen opfordres til i listen at tilføje dansk udstedt typegodkendelse (T-godkendelse). 
 
Vedr. §17: 
Hvorledes skal EU-typegodkendte køretøjer håndteres? Jf. §7 vil der fra Færdselsstyrelsen ikke blive udstedt EF-
typegodkendelser. Der opfordres til ensretning af begreberne for at forhindre forvirring. 
 
Vedr. §17: 
”EF-typegodkendelse” ændres til:  EF-typegodkendelse eller EU-typegodkendelse 
”EF-overensstemmelsesattest” ændres til:  EF-typeattest eller EU-typeattest (CoC dokument). 
 
Vedr. §18, stk. 2: 
Der savnes definition af, hvad der betegnes som et ”fabriksnyt” køretøj. 
 
Vedr. §18, stk. 2: 
Det virker besynderligt, at køretøjer der ønskes anvendt til offentlig servicetrafik og sygetransport, der også er 
erhvervsmæssig persontransport/personbefordring, ikke skal fremstilles til syn før anvendelsen. 
 
Vedr. §22, stk. 2: 
Det bemærkes, at der også burde være krav om syn for ændring fra visse anvendelser og ikke kun ved ændring til 
de listede anvendelser, da der kan være krav som herved ikke er opfyldt. Tilsvarende gør sig gældende ved 
ændring fra bl.a. særlig anvendelse, rustvognskørsel, mv.  
 
Det virker også her besynderligt, at køretøjer der ønskes anvendt til offentlig servicetrafik og sygetransport, der 
også er erhvervsmæssig persontransport/personbefordring, ikke skal fremstilles til syn før anvendelsen. 
 
Vedr. §25: 
Det burde være muligt at ibrugtage EU-typegodkendt vogntog (typisk vogntog til autotransport), uden 
forudgående fremstilling til syn. Krav om koblingsattest forhindrer dog dette, hvilket udgør en betydelig 
ekstraudgift for branchen, da vogntoget skal transporteres på blokvogn til Danmark for at fremstilles til syn. Uden 
dette krav, ville vognmanden i stedet kunne medbringe nummerplader til fabrikken, og køre vogntoget hjem på 
egne hjul, og endda med læs. 
Færdselsstyrelsen opfordres til at fjerne krav om fremstilling til syn for EU-typegodkendte vogntog. 
 
 
 
AutoConsult har valgt ikke at forholde sig til Bekendtgørelsens kapitel 6 og frem, da det alene vedrører selve syns-
delen, som AutoConsult ikke normalt beskæftiger sig med. 
 
  

Med venlig hilsen 

 
Kent Nielsen 
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From:                                 Steffen Johannsen
Sent:                                  16. november 2020 14:03 (UTC +01)
To:                                      Færdselsstyrelsen
Cc:                                      Camilla Jøker Bach;Lasse Kristoffersen
Subject:                             TS20000-00327 – Høringssvar for høring over udkast til bekendtgørelse om 
godkendelse og syn af køretøjer CRM:0027506

Til rette vedkommende,
 
Hermed ITD’s besvarelse af høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 
Sagsnr.: TS20000-00327
Sagsbehandler: Camilla Bach
 
 
Med venlig hilsen | Best Regards

Steffen Johannsen
Chefkonsulent, Medlemsservice

T: +45 7367 4533 | M: +45 6020 8602 | sj@itd.dk
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Færdselsstyrelsen 
Att: Camilla Bach 
Sorsigvej 35  
DK-6760 Ribe 
 
Høringssvar er sendt til: info@fstyr.dk 
Cc. til: cjba@fstyr.dk 

 
Sags-ID:   Sagsbehandler: SJ Deres ref.: TS20000-00327   Dato: 16-11-2020 

 
  

 
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 
 
ITD kvitterer for fremsendte høring og muligheden for at afgive bemærkninger hertil.  
 
Generelle bemærkninger 
ITD finder det glædeligt og gavnligt, at der foretages en sammenskrivning af 
bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med de senere ændringer til 
hovedbekendtgørelsen. 
 
En sådan sammenskrivning vil give et godt og fuldstændigt overblik over gældende 
regler, hvorved risikoen for fejltolkninger minimeres, til gavn for både myndigheder og 
erhvervsliv.    
 
Supplerende bemærkninger 
Lignende sammenskrivninger, moderniseringer og forenklinger af andre relevante 
transporttekniske bekendtgørelser, med henblik på bedre samling og overskuelighed 
af lovtekster, vil være en stor fordel for transportbranchen og leverandører til 
transportbranchen. 
 
Som ITD tidligere har appelleret til, ønsker ITD og andre aktører i 
særtransportbranchen, samt leverandører til særtransportbranchen og kontrollerende 
myndighed, at bekendtgørelsen om særtransport forenkles og moderniseres. Herved 
bør de fem bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om særtransport, BEK nr 
567 af 28/04/2015, BEK nr 1408 af 23/11/2015, BEK nr 714 af 13/06/2016, BEK nr 
1653 af 14/12/2016, BEK nr 1054 af 23/10/2019 samt bekendtgørelse om afmærkning 
af langt eller bredt gods, BEK nr. 125 af 29/03/1977, sammenskrives med 
hovedbekendtgørelsen.  
 
Dette vil medføre samme gavnlige fordele som ovenstående med stor interesse for 
særtransportbranchens aktører, leverandører til særtransportbranchen, 
organisationer og kontrollerende myndighed. 
 
*** 
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ITD står naturligvis til disposition ved ønske om yderligere dialog i henhold til 
høringssvaret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
ITD 

 
Steffen Johannsen 
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