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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede reguleringsprincipper

Målsætninger
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften.
Vores mission og vision er:
Mission: ”At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt
transport på vej, bane og i luften”.
Vision: ”Sikkert og grønt fremad”.
Styrelsens overordnede reguleringsprincipper skal – inden for de politisk vedtagne prioriteter og ud fra en samlet ressourcevurdering - bidrage til at sikre en helhedsorienteret tilgang til regelarbejdet og en
hensigtsmæssig regulering til gavn for vores brugere, interessenter og
samfundet som helhed.
Reguleringsprincipper
Styrelsens regulering understøtter mobilitet, trafiksikkerhed og grøn
transport og sker ud fra følgende principper:
1. Væsentlighed og relevans
 Reglerne skal være væsentlige og relevante
 Regler, der ikke længere er relevante og væsentlige,
skal ophæves (regelsanering og forenkling).
2. Kvalitet
 Reglerne skal være forståelige og entydige, så virksomheders og enkeltpersoners ansvar står klart, og reglerne
kan efterleves.
 Styrelsen har en proaktiv tilgang til den internationale
regulering og søger at påvirke, hvor det har stor dansk
interesse.
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3. Proportionalitet
 Reguleringen skal ske med udgangspunkt i den type
virksomhed, der reguleres, herunder den størrelse og
aktiviteter.
 Nye og ændrede regler skal konsekvensvurderes med
henblik på at nedbringe de økonomiske og administrative byrder mest muligt for både virksomhederne og styrelsen.
 Reglerne skal følge internationale regler, normer og
standarder, og der fastsættes som udgangspunkt ikke
danske særregler.
4. Gennemsigtighed og inddragelse af omverdenen
 Reglerne udarbejdes og udvikles gennem en åben dialog med brugere og interessenter, der berøres af reguleringen.
 Regelfastsættelsen gennemføres efter en årlig offentliggjort plan.
 Styrelsen udarbejder i relevant omfang vejledninger til
reglerne.
5. Effekt og evaluering
 Styrelsen evaluerer løbende – på baggrund af feedback
fra brugerne og styrelsens tilsyn – reguleringsindsatsen
med henblik på at sikre, at reguleringen har den tilsigtede effekt.
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