
 
 

Høring vedrørende EU-Kommissionens lovpakke om periodisk syn og landevejssyn af 
motorkøretøjer - Bemærkninger fra færdselsgruppen. 
  
Periodisk syn: 
  
Vi bemærker, at traktor T5 med en konstruktiv hastighed på over 40 km/h, er opfattet af periodisk syn. Vi 
går ud fra, at det først bliver aktuelt, når det i Danmark er tilladt at køre over 40 km/h med en traktor. 
  
Vejsidesyn: 
  
Vi opfatter det således, at 5 % af alle transporter med landbrugsprodukter til og fra ejendomme med 
motorkøretøjer skal underkastes vejsidesyn. 
  
Transport af råvarer til og fra ejendommen og forarbejdningsvirksomheder samt transport af færdigvarer til 
kunderne i ind- og udland er en omfattende del af godstransporten i Danmark. Vi efterlyser beregninger 
over de økonomiske konsekvenser af vejsidesyn. Vi forudser, at der både er et tidsforbrug ved selve 
vejsidesynet og et tidsforbrug ved at holde i kø og vente. 
  
Ved transport af gylle, med lastbil fra gård til buffertanken i marken, vil et vejsidesyn være særdeles 
generende og forbundet med omkostninger, da transporten kan være et led i en samlet kæde omfattende 
både traktorer og mandskab som omrører gyllen, samt mandskab med traktorer og gyllevogne i marken. 
  
Særlig i høst vil det være yderst generende og forbundet med store omkostninger, hvis korn -og 
halmtransporter med lastbiler bliver standset for et landevejssyn. 
  
Vi er meget opmærksomme på betydningen af sikre køretøjer på vejene og hilser alle tiltag omkring 
sikkerhed velkommen. Men vi forudser, at politi og andre som skal foretage disse vejsidesyn kommer på en 
hel uoverkommelig opgave med at organisere og gennemføre vejsidesyn. Vi forudser, at forslaget får store 
konsekvenser for landbrugserhvervet og alle virksomheder, som servicerer landbruget, herunder 
maskinstationer, maskinhandlere mv. 
  
Vi er således usikre på, om forslaget lever op til proportionalitetsprincippet, og foreslår, at bestemmelserne 
om vejsidesyn på ny analyseres og konsekvensberegnes. 
 
På vegne af færdselsgruppen som er nedsat af brancheforeningerne, Landbrug og Fødevarer, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk 
Maskinhandlerforening, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Danske Maskinstationer og Entreprenører. 
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