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Kære fag- og brancheorganisationer på vejtransportområdet 

 

Tak for jeres brev af 4. april 2022 om genindførelse af Færdselssty-

relsens tidligere praksis for udstedelse af tilladelser.  

Jeg er selv meget interesseret i at skabe gode betingelser for vækst 

og fleksibilitet i transportbranchen. Derudover er jeg selvfølgelig 

også interesseret i, at styrelsen administrerer korrekt efter de gæl-

dende regler. Vi er i fællesskab meget optagede af, at I oplever en 

effektiv og god sagsbehandling, hvorfor vi også gerne løbende mod-

tager jeres forslag til ændringer af praksis mv.    

 

Da jeres opfordring vedrører Færdselsstyrelsens område, har jeg 

bedt styrelsen forholde sig til den. Styrelsen oplyser følgende:  

”Angående fag- og brancheorganisationernes forslag om genindfø-

relse af tidligere praksis for udstedelse af antallet af tilladelser 

(skuffetilladelser), kan Færdselsstyrelsen oplyse, at styrelsen lø-

bende gennemgår praksis og øvrige fortolkningsbidrag. Formålet 

er at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med lovgivnin-

gen og samtidig i videst muligt omfang imødekommer de behov, 

som transporterhvervet har.  

Det er dog Færdselsstyrelsens opfattelse, at styrelsens aktuelle 

praksis, hvorefter en vognmand, som i øvrigt opfylder betingel-

serne, får udstedt originaleksemplaret af fællesskabstilladelsen 

samt et antal bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen, som sva-

rer til det antal køretøjer, som vognmanden råder over, er i over-

ensstemmelse med de gældende regler.1  

                                                                 

1  Artikel 4, stk. 3 i Rådets og Parlaments forordning (EF) 1072/2009 af 
21 . oktober 2009 
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For så vidt angår den nævnte problemstilling, om rådighed i for-

bindelse med en vognmands løbende leje, leasing eller køb af last-

biler, er det derfor Færdselsstyrelsens praksis, at originaltilladelsen 

udstedes på baggrund af dokumentation for købsaftaler, lejeaftaler 

og leasingaftaler, hvorefter de bekræftede kopier udstedes ved ind-

registrering. I de tilfælde, hvor en allerede etableret vognmand an-

søger om yderligere tilladelser til godskørsel for fremmed regning, 

accepterer Færdselsstyrelsen købsaftaler, leasingaftaler mv. som 

dokumentation for rådighed og udsteder på denne baggrund yder-

ligere bekræftede kopier. 

Det bemærkes dog, at Færdselsstyrelsen forventer at indføre en ny 

praksis, hvorefter der vil kunne udstedes et begrænset antal ekstra 

bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen til sikring af fleksibilitet 

i et forhold passende til virksomhedens størrelse. Færdselsstyrel-

sen er ved at udarbejde praksis for håndteringen af en sådan ord-

ning, som forventes at kunne sættes i kraft inden for den nærmeste 

fremtid.  

Vi afdækker løbende løsninger, som kan tilgodese transporterhver-

vet, herunder mulighederne for at gøre den nuværende tilladelses-

praksis mere fleksibel inden for rammerne af lovgivningen.” 

Jeg henholder mig til styrelsens svar og vil følge sagen løbende. 

Endnu en gang tak for jeres henvendelse.  

Med venlig hilsen 

Trine Bramsen 

 


