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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav 

til visse førere af køretøjer i vejtransport 

Dansk Erhverv har modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over udkast til ændring af 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport den 9. oktober 

2017. Udkast til bekendtgørelsen følger bl.a. op på Vejtransportrådets udviklingsplan for vejgods-

transporterhvervet ”En ny vej frem”, hvor det anbefales, at der sikres mere fleksibilitet i den EU-

lovpligtige efteruddannelse på fem dage for gods- og buschauffører.   

 

Med udkast til ændring af bekendtgørelsen foreslås antallet af dage med obligatoriske fag reduce-

ret fra de nuværende tre dage til to dage, således at der sikres mere tid til det valgfrie indhold på 

uddannelsen. Dansk Erhverv finder det positivt, at der med forslaget til ændring af ovenstående 

bekendtgørelse nu indføres mere fleksible muligheder for at gennemføre den lovpligtige EU-efter-

uddannelse, som alle gods- og buschauffører skal gennemføre hvert 5. år.  

 

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at en løsning som det i bekendtgørelsen foreslåede, hvorefter 

den lovpligtige efteruddannelse fremover vil bestå af et obligatorisk modul på to dage med ajour-

føring inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed og førstehjælp, et 

brancherettet modul på to dage samt et valgfrit modul på én dag, der skal vælges frist blandt en 

række efteruddannelseskurser godkendt af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, vil kunne imødegå 

ønsket fra transportbranchen om, at efteruddannelsen skal have anden karakter end blot repeti-

tion hvert 5. år. Dermed gives chaufføren en mulighed for at uddybe og ajourføre sin viden inden 

for områder, som er væsentlige for at pågældende kan udføre sit arbejde. 

 

Dansk Erhverv skal endelig bemærke, at det ligger i god tråd med ovenstående begrundelse om at 

undgå repetition, at antallet af individuelle køretimer i relation til emnet Trafiksikkerhed, defen-

siv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi i det obligatoriske modul, nu er 

reduceret fra to timer til én time.   

 

Med venlig hilsen  

 

Ilkay Yüksel Aztout 

Chefkonsulent 


