
FS 065

GUTACHTEN 

GODKENDELSE 

zu § 18 Abs. 5, Satz 2, Nr. 3, der StVO 

1. Name und Anschrift der Antragstellers .............. : 
Ansøgers navn og adresse

2. Kurze Beschreibung des Kraftomnibusses *)
Kortfattet beskrivelse af bussen*)

a. Fahrzeug- und Aufbauart ................................ : Kraftomnibus. 
Art og opbygning 

b. Fahrzeug-/ Aufbauhersteller ............................ : 
Fabrikat, køretøj og karrosseri 

c. Typ und Ausführung ........................................ : 
Typebetegnelse 

d. Fahrzeugidentifizierungs-Nr. ........................... : 
Fuldstændigt stelnummer 

e. Erstes amtl. Kennzeichen - sowie das jeweils
auf der Seite 5 des Gutachtens als gültig

eingetragene Kennzeichen ............................. : 
Første registreringsnummer. Evt. senere registre- 
ringsnumre er anført på godkendelsens side 5 

f. Höchstgeschwindigkeit .................................... :  km/h 
Konstruktivt bestemt maksimalhastighed 

g. Leistung (kW) .................................................. :  kW 
Motoreffekt (kW) 

h. Sitzplätze einschliesslich Führerplatz ............. : 
Siddepladser inkl. førersæde 

i. Zul. Gesamtgewicht......................................... :  kg 
Tilladt totalvægt 

j. Zul. Achslast
Tilladt akseltryk

a) vorn ........................................... :  kg 
foraksel 

b) mitte 1 ........................................ :  kg 
1. mellemaksel

c) mitte 2 ........................................ :  kg 
2. mellemaksel

d) hinten ......................................... :  kg 
bagaksel 

k. Grössenbezeichnung der Reifen
Dækdimensioner

a) vorn ........................................... : 
foraksel 

b) mitte 1 ........................................ : 
1. mellemaksel
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c) mitte 2  ...................................... : 
2. mellemaksel

d) hinten ......................................... : 
bagaksel 

l. Tag der ersten Zulassung ............................... : 
Dato for 1. registrering 

m. Heckscheibe vorhanden ...................................................................................... :   ja   nein 
Bagrude 

n. Autom. Blockierverhinderer ................................................................................. :   ja   nein 
ABS-bremsesystem 

o. Retarder/Motorbremse ........................................................................................ :   ja   nein 
Retarder/motorbremse 

p. Geschwindigkeitsbegrenzer ................................................................................ :   ja   nein 
Hastighedsbegrænser 

q. Der Bus ist mit Schlafsitzen verfügt (Anzahl:  )  ........................................ :   ja   nein 
Bussen er forsynet med sæder med sovebeslag

2a Nur Bus mit Gesamtgewicht über 25.000 Kg: 
Kun bus med totalvægt over 25.000 kg: 

a. Der KOM hat min. 3 Achsen………………………………………………..……… .. :   ja   nein 

Bussen har mindst 3 aksler. 

b. Achsabstand zwischen Hinterachsen beträgt

min.1,3 Meter und weniger als 1,8 Meter……………….……. ............................. :   ja   nein 

Akselafstand i bogien andrager mindst 1,3 meter og mindre end 1,8 m 

c. Die Antriebsachse ist mit Doppelbereifung ausgerüstet……….………………… :   ja   nein 
Drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk. 

d. Die Antriebsachse ist mit Luftfederung oder einer gleichwertig
anerkannten Federung ausgerüstet, oder jede Antriebsachse ist mit

Doppelbereifung ausgerüstet und Achslast beträgt nicht über 9.500 Kg……… . :   ja   nein 
Drivaksel har luftaffjedring eller tilsvarende vejvenlig affjedring, eller: Drivaksel 
har tvillingmonterede dæk, og et akseltryk på ikke over 9.500 kg. 

e. Gesamtgewicht beträgt max. 26.000 Kg……………………………… .................. :   ja   nein 
Tilladt totalvægt er højst. 26.000 kg. 

3. Prüfergebnisse
Prøvningsresultater

3.1. Die spezifische Motorleistung (ermittelt nach DIN oder EG- bzw. ECE- 

 Vorschriften) beträgt mindestens 11 kW/t des zul. Gesamtsgewichtes ...................... :   ja   nein 
Den specifikke motorydelse (opmålt efter DIN eller EU- hhv. ECE-forskrifter) er mindst 
11 kW/t tilladt totalvægt 

Effektiver Wert ............................................................................................................. :  kW/t 
Værdi 

3.2. Die EG-Richtlinie "Bremsanlagen" (71/320/EWG)in der zum Zeitpunkt der 

Erstzulassung gültigen Fassung wird erfüllt (s. 4.) ...................................................... :   ja   nein 
EU-direktivet om bremseanlæg (71/320/EØF) er opfyldt på tidspunktet for 
1. registrering (se pkt. 4.)

3.3. Reifenschlichtversuche sind erfolgreich durchgeführt worden (s. 4.) ......................... :   ja   nein 
Stabilitetstest ved punktering er gennemført med succes (se pkt. 4.) 

3.4. Die Reifen sind mindestens bis Geschwindigkeit 100 km/h geeignet (s. 4.)............... :   ja   nein 
Dækkene er egnet til hastighed på mindst 100 km/h (se pkt. 4.) 
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.......................................................:  ja   nein 3.5. Reisebestuhlung ist vorhanden:.........................  

Rejsebestoling (turiststole) 

3.6. Die Fahrgastsitze - einschliesslich der Sitze für Begleitpersonen - vor denen 
sich keine weiteren Sitze bzw. niedriger angebrachte Sitze befinden, sind 

mind. mit 2-Punkt- (ggf. Automatik)-Haltegurten ausgerüstet ..................................... :   ja   nein 
Alle passagersæder, inkl. rejselederstol, foran hvilke der ikke findes yderligere sæder, eller  
sæder, der er anbragt lavere, er udstyret med mindst 2-punkts sikkerhedsseler, evt. rulleseler 

3.7. Der Sitz des Fahrzeugführers ist mit einem 2-Punkt- (ggf. Automatik)-Haltegurt 

ausgerüstet .................................................................................................................. :   ja   nein 
Førersædet er udstyret med mindst 2-punkts sikkerhedssele, evt. rullesele 

3.8. Vorhandene Haltegurte sind gemäss Fahrzeug-Sitzherstellerangaben verankert ..... :   ja   nein 
Tilstedeværende sikkerhedsseler er forankret i henhold til bilfabrikantens/sædefabrikantens 
oplysninger 

3.9. Hinweisschilder (eventuell Piktogram) für die Benutzung von Haltegurten 

sind angebracht ........................................................................................................... :   ja   nein 
Henvisningsskilte (piktogrammer) vedrørende brug af sikkerhedsseler er monteret 

3.10. Der Fahrerplatz ist von hinten gegen das Eindringen von Gegenständen  

ausreichend gesichert ................................................................................................. :   ja   nein 
Førerpladsen er tilstrækkeligt beskyttet mod indtrængen af genstande bagfra 

3.11. Gepäckstücke können gegen Rutschen ausreichend gesichert werden .................... :   ja   nein 
Bagage i bagagenet og -hylder kan sikres mod udglidning 

3.12. Der Messbereich des Kontrollgerätes (Fahrtenschreiber) reicht bis 

mindestens 125 km/h .................................................................................................. :   ja   nein 
Fartskriverens måleområde er mindst 125 km/h 

4. Folgende Bescheinigungen / Gutachten haben vorgelegen:
Følgende dokumentationer eller godkendelser har foreligget:

− zu Punkt 3.2
Ad. pkt. 3.2.

• Fahrzeughersteller/Technische Prüfstelle/Technischer Dienst .... : 
Fabrikant/TÜV/DTI/EU/ECE/andet 

• Aktenzeichen / Gutachten-Nr. ...................................................... : 
Journalnr. / Godkendelsesnr. 

− zu Punkt 3.3
Ad. pkt. 3.3.

• Fahrzeughersteller/Technische Prüfstelle/Technischer Dienst .... : 
Fabrikant/TÜV/DTI/EU/ECE/andet 

• Aktenzeichen / Gutachten-Nr. ...................................................... : 
Journalnr. / Godkendelsesnr. 

− zu Punkt 3.4
Ad. pkt. 3.4.

• Fahrzeughersteller/Technische Prüfstelle/Technischer Dienst .... : 
Fabrikant/TÜV/DTI/EU/ECE/andet 

• Aktenzeichen / Gutachten-Nr. ...................................................... : 
Journalnr. / Godkendelsesnr. 

5. Gesamtergebnis
Undersøgelsesresultat

Der Kraftomnibus ist nach Konstruktion, Ausrüstung und Mindestmotorleistung

geeignet eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu fahren .................................. :   ja   nein 
Bussen er efter konstruktion, udstyr og motoreffekt egnet til en hastighed på 
max. 100 km/h 
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6. Fahrzeugschein
Registreringsattest

Dem Gutachten liegt eine Kopie des Fahrzeugscheines für den Kraftomnibus bei.
En kopi af bussens registreringsattest vedlægges denne godkendelse.

Ort und Datum 

Sted og dato 

Stempel synsvirksomhed Datostempel

Unterschrift des 
Sachverständigen 

Synsmedarbejderens  
stempel og underskrift 

Navnestempel Underskrift 

Årsag til at Tempo-100-godkendelse ikke kan meddeles / forlænges: 
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Neues amtliches Kennzeichen ...................... : 
Nyt registreringsnummer 

Gültig ab ........................................................ : 
Registreringsdato

Ort und Datum 

Sted og dato 

Stempel synsvirksomhed Datostempel

Unterschrift des 
Sachverständigen 

Synsmedarbejderens  
stempel og underskrift 

Navnestempel Underskrift 

Neues amtliches Kennzeichen ...................... : 
Nyt registreringsnummer 

Gültig ab ........................................................ : 
Registreringsdato 

Ort und Datum 

Sted og dato 

Stempel synsvirksomhed Datostempel

Unterschrift des 
Sachverständigen 

Synsmedarbejderens  
stempel og underskrift 

Navnestempel Underskrift 

Fahrzeug-/ Aufbauhersteller 
Fabrikat, køretøj og karrosseri

Fahrzeugidentifizierungs-Nr. 
Fuldstændigt stelnummer 



Persondatabeskyttelse 

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 
Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, som vi 
modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til 
styrelsens behandling af dine personoplysninger, 
er du altid velkommen til at kontakte os eller vores 
uafhængige databeskyttelsesrådgiver via 
kontaktoplysningerne nedenfor: 

Færdselsstyrelsens 
kontaktoplysninger 

Telefon: 72218899 
E-mail: info@fstyr.dk
Sorsigvej 35, 6760
Ribe
CVR-nr.: 40850031

Databeskyttelsesrådgive
rs kontaktoplysninger 

E-mail: dpo@fstyr.dk

Formålene med behandlingen af dine 
personoplysninger 
Færdselsstyrelsen behandler dine 
personoplysninger til følgende formål:  

Oplysningerne indhentes og behandles til brug for 
behandling af godkendelse til Tempo 100. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine 
personoplysninger følger af: 
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers 
indretning og udstyr (BEK nr. 1595 af 15. 
december 2016) 

Kategorier af personoplysninger  
Færdselsstyrelsen behandler følgende kategorier 
af personoplysninger om dig: Navn, oplysninger 
om køretøjer, ansættelsesforhold og evt. CVR-nr. i 
tilfælde af enkeltmandsvirksomheder.  

Modtagere af dine personoplysninger 
Færdselsstyrelsen videregiver eller overlader dine 
personoplysninger til følgende modtagere: 
Synsvirksomheder  

Opbevaring af dine personoplysninger 
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, 
afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens 
regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. 
Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af 
styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, 
når vi ikke længere har behov for dem. 

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen 
følgende rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine 
rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi 
behandler om dig. 

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv 
berigtiget. 

Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger 
om dig. Dette gælder alene oplysninger, som ikke 
er journaliseringspligtige.  

Ret til begrænsning af behandling:  
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af 
dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse: 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers 
lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i 
Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, 
hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

mailto:info@fstyr.dk
mailto:dpo@fstyr.dk
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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