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Tilsynsrapport

Færdselsstyrelsen har den 15. august 2022 aflagt Dansk Befordrings center ApS 
uvarslet tilsynsbesøg vedr. uddannelsesaktiviteter som uddannelsescentret har 
godkendelse til:

 Kvalifikationsuddannelse til Taxi
 kvalifikationsuddannelse til varebilschauffører

Tilstede ved tilsynet var fra Dansk Befordrings Center Faisel Rashid, fra 
Færdselsstyrelsen Inspektør Claus Bruhn og Inspektør Lene Antonsen.

Om tilsynet

Tilsynet blev gennemført som et uanmeldt tilsynsbesøg.

Tilsynsbesøget blev foretaget af Inspektør Claus Bruhn og Inspektør Lene Antonsen.
 
Der var besigtigelse af uddannelsesstedets lokaliteter.

Der var afsluttende opsamling på tilsynet, som blev orienteret til Faisel Rashid.

Følgende hold blev stikprøvevis udtrukket til kontrol:

 Taxi hold 1 og
 GK varebil okt. 2018 - Vare bil hold 1 2022

Gennemgang af dokumentation:

Færdselsstyrelsen havde udvalgt kontrol af et kursushold 2022 Taxi hold 1, oprettet 
den 23. april 2022.

Der blev foretaget kontrol af lektionsplaner og fraværsregistrering for hele holdet. 
Endvidere blev der forevist dokumentation for sprogkrav for samtlige deltagere. 
Disse blev fundet i orden.
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Herudover foretoges kontrol af GK varebil okt. 2018 - Varebil hold 1 2022, som blev 
fundet i orden. Færdselsstyrelsen anbefaler, at fraværsregistrering opbevares i 2 år 
efter kursusafslutning.

Færdselsstyrelsen gjorde opmærksom på, at der på uddannelsesstedets 
hjemmeside fejlagtigt er henvisning til tidligere bekendtgørelse. Der skal rettelig 
henvises til BEK nr. 322 af 30/03/2020. 

Der er på uddannelsescentret tilstrækkeligt udstyr til rådighed, som er relevant og 
nødvendigt for at sikre varetagelse af den uddannelsesvirksomhed som 
uddannelsesstedet er godkendt til at drive. 

Referencer

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, BEK 
nr 322 af 30/03/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/322

Bekendtgørelse om taxikørsel https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1244

Taxilov https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1244

Samlet vurdering efter tilsyn

Færdselsstyrelsen anvender en tjekliste til internt brug ved det praktiske tilsyn. 
Tjeklisten danner grundlag for styrelsens endelige afrapportering. De enkelte punkter 
i tjeklisten vurderes efter en skala:

A. Punktet er helt opfyldt
B. Punktet er delvist opfyldt
C. Punktet er slet ikke opfyldt

Bedømmelsen af tilsynet udløser resultat A, hvilket betyder, at flere af de 
kontrollerede forhold ved tilsynet var helt opfyldt.   

Der henvises i det hele til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af 
køretøjer i vejtransport, BEK nr. 322 af 30. marts 2020 samt Bekendtgørelse om 
taxikørsel og Taxilov.

Vurderingen er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På 
den baggrund fremstod Dansk Befordrings center, som et velorganiseret 
uddannelsessted med gode procedurer og systematiske arbejdsgange i velindrettede 
lokaliteter.

Færdselsstyrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til uddannelsesstedet på 
baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.

Venlig hilsen

Lene Antonsen
Inspektør
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