
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om trafikselskaber
(Forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.)

§ 1

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af
20. marts 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 657 af 8. juni
2016, § 22 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 1560 af
19. december 2017, lov nr. 315 af 25. april 2018 og lov nr.
1565 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Ved fjernbuskørsel forstås rutekørsel, hvor der er

mindst 75 km mellem den enkelte passagers på- og afstig-
ning. Udføres fjernbuskørsel som almindelig rutekørsel, jf.
stk. 2, skal der udføres mindst én daglig returrejse 5 dage
ugentligt på ruten i en periode af mindst 6 måneder.«

2. § 22, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan til-

lade, at der på en fjernbusrute befordres passagerer mellem
stoppesteder beliggende med mindre end 75 km᾽s afstand,
hvis der indgås aftale herom med de berørte trafikselskaber,
Bornholms Regionskommune eller udmeldte økommuner.«

3. § 23 affattes således:

»§ 23. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter
regler om, hvilke oplysninger en indehaver af en tilladelse
skal afgive om buskørslens omfang og udøvelse, herunder
om antal afgange og antal passagerer, og om tilladelsesinde-
havers varsel om ophør af en rute før tilladelsesperiodens
udløb.«

4. § 30, stk. 1, affattes således:
»Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgiv-

ning, straffes med bøde den, der

1) udfører rutekørsel uden tilladelse, jf. § 20, stk. 1,
2) overtræder regler om kørsel i henhold til en kontrakt,

jf. § 20, stk. 3, eller
3) overtræder vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller kon-

trakt i henhold til loven eller regler, der er udstedt i
medfør af loven.«

5. § 30, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Der kan ved udmåling af straffen efter stk. 1 og 2

lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået
eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og
karakteren af den begåede overtrædelse.«

6. I § 30 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. For overtrædelse af bestemmelser i forordninger

fastsat af Den Europæiske Union om forhold, som er omfat-
tet af denne lov, kan der i regler, der fastsættes i medfør af
loven, fastsættes straf af bøde.

Stk. 6. For overtrædelse af regler, der fastsættes i medfør
af loven, kan der fastsættes straf af bøde.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.
Stk. 2. Allerede udstedte tilladelser til fjernbuskørsel efter

§ 22, stk. 1, i lov om trafikselskaber forbliver i kraft indtil
udløbet af deres gyldighedsperiode. Transport-, bygnings-
og boligministeren kan tillade, at der i henhold til disse tilla-
delser udføres kørsel efter reglerne i § 19, stk. 4, og § 22,
stk. 2 og 3, i lov om trafikselskaber.
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