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Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation af værksteder til 

udførelse af installation, justering, plombering og kontrol af hastig-

hedsbegrænsere i lastbiler og busser 

 

 

 

International Transport Danmark (ITD) og DI Transport har modtaget ovennævnte  

udkast til bekendtgørelse ved høring af 26. oktober 2009 fra Justitsministeriet.  

 

ITD og DI Transport takker for høringen og har følgende bemærkninger; 

 

Det følger af bekendtgørelsesudkastets § 2, stk. 3, at værksteder, som ønsker auto-

risation til at udføre installation, justering, plombering og kontrol af hastighedsbe-

grænsere, fremover selv kan søge om at blive autoriseret. Den udstedte autorisation 

vil være af generel karakter og ikke begrænset til specifikke typer af biler eller ha-

stighedsbegrænsere. 

 

De forslåede ændringer skal ses i forhold til, at et værksted efter den gældende be-

kendtgørelse nr. 116 af 14. februar 1994 kun kan autoriseres til at udføre arbejde på 

hastighedsbegrænsere efter indstilling fra en bil- eller hastighedsbegrænserfabri-

kant. Autorisationen for det pågældende værksted er ydermere begrænset til den 

type bil eller hastighedsbegrænser, som indgår i indstillingen fra den enkelte fabr i-

kant.  

 

ITD og DI Transport er positive over for de foreslåede ændringer af bekendtgørel-

sen og ser det som en klar forbedring af konkurrencen og med mere gennemsigtig-

hed i forholdet mellem værksteder og fabrikanter på dette område. ITD og DI 

Transport har ved tidligere lejligheder efterspurgt ændringer på linje med, hvad der 

nu er foreslået med bekendtgørelsesudkastet.  

 

Efter bekendtgørelsesudkastets § 2 skal et værksted være autoriseret for at kunne 

udføre installation såvel som kontrol og reparationer. Dette indebærer, at der for-

udsættes en A-autorisation (til arbejde på analoge kontrolapparater) eller en D-

autorisation (til arbejde på analoge og digitale kontrolapparater) for at opnå en så-

kaldt H-autorisation til at udføre arbejde på hastighedsbegrænsere. Følgelig vil det 
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være nødvendigt at investere i udstyr, uddannelse mv. til installation af kontrolap-

parater, hvilket må forventes at begrænse interessen fra synsvirksomheder og an-

dre.  

 

ITD og DI Transport skal på den baggrund foreslå, at mulighederne undersøges for 

at indføre en ”light-autorisation”, der alene giver adgang til kontrol af hastigheds-

begrænserens funktion og indstilling samt til genplombering af de nødvendige 

plomber i denne sammenhæng.  

 

Forslaget vil give udvidet mulighed for kontrol i forbindelse med periodiske syn 

samt lette arbejdet for transportvirksomheder med eget værksted, uden at der gives 

adgang til evt. reparation eller justering af hastighedsbegrænsere. Løsningen vil 

samtidig være at betragte som en administrativ lettelse for transportvirksomheder 

med eget værksted. 

 

ITD og DI Transport stiller sig til rådighed for spørgsmål eller supplerende oplys-

ninger. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

     

 
Jørn-Henrik Carstens    Anne Mette Koch Bangsgaard 

Teknisk konsulent, ITD    Chefkonsulent, DI Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 


