
Synsrapport nødblanket 

 Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 516 af den 1. juni 2012, med senere ændringer. 
Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelseog syn af køretøjer 
kan efter § 74 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den 
dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb. 
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Bilmærke (3a) Dato 

Model (3a) Synstidspunkt start 

(2a) Reg. nr. (3a) Synstidspunkt slut 

(1)   Stelnummer (5)   Køretøjskategori 

(4)   Km. tal   Synsart 

(2b) Nationalitet 

(3b) Synssted: (9): Synsvirksomhed: 

 ________________________ 
 Underskrift 

(7) Synsresultat 

(6) Fejloversigt: 

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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(8) Dato for næste periodiske syn: 

Datoen for næste periodiske syn fremgår af Køretøjsregisteret/DMR som kan tilgås på 
www.skat.dk/motorregister   

Køretøjet er godkendt ved omsyn: 

_______________    ___________________    ______________ 
Tilladelsesnummer     Omsynsstedets adresse    Firmastempel 

____________   _______________   ___________ 
Godkendelsesdato     Medarbejder                     Underskrift 

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: 
• Den medarbejder, der har udført synet.
• Lederen af synsstedet.
• (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

(1) Stelnummer 

(3a) Dato (3a) Syns 
starttidspunkt 

(3a) Syns 
sluttidspunkt 
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