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Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg er ikke på høringslisten til ovennævnte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel, der blev publiceret den 1. juni 2021, men ønsker alligevel at
komme med kommentarer hertil, idet udvalget ikke er helt enig i det fremlagte udkast.
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg har som sådan ingen bemærkninger til politiets udrykningskørsel som beskrevet i ændringen af udrykningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3.
Dog mener Toldudvalget, at Toldstyrelsen også skal indskrives i paragraffen og således gives tilsvarende mulighed for at undlade anvendelse af udrykningslygte og -horn efter vurdering.
Da Færdselsstyrelsen sendte udkast til ændring af udrykningsbekendtgørelsen i høring den 23. oktober 2020, hvor man ville tillægge Færdstyrelsen
og Toldstyrelsen beføjelse til at anvende udrykningssignal, sendte Dansk
Told & Skatteforbunds Toldudvalg også et høringssvar, idet Toldudvalget
ikke var enig i, at Toldstyrelsens køretøjer ikke fik status af udrykningskøretøj, ikke måtte bruge udrykningshorn, etc.
Toldudvalget fastholder det tidligere fremsendte høringssvar, og det er i
lyset af dette, at Toldudvalget foreslår ovennævnte ændring til den nuværende høringsfase.
Toldudvalget har bemærket, at omtalte bekendtgørelse om udrykningskørsel fra efteråret 2020 ikke ses at være trådt i kraft endnu.
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Toldudvalget har også bemærket, at der er indledt en prøveperiode, hvor
Toldstyrelsen har fået mulighed for at anvende udrykningssignal.
Toldudvalget har intet at indvende mod, at der foretages en prøveperiode,
men indholdet i tilladelsen svarer til det udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om udrykningskørsel, der blev sendt i høring ultimo oktober 2020, og som Toldudvalget ikke kan bakke op om, idet det
ikke understøtter indholdet af toldlovens § 24.
Der henvises i øvrigt til Toldudvalgets høringssvar fra november 2020.
Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail
kim.k.andersen@toldsst.dk.
Med venlig hilsen
Jan Nørner
Faglig sekretær
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