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Gennemførelse af EF-direktiv nr. 2003/97/EF om spejle  

Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen den 25. januar 2005 har udstedt vedlagte be-
kendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 2004. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2005. De enkelte bestemmelser træder dog 
først i kraft den 26. januar 2006, 26. januar 2007 og den 26. januar 2010. 

Bekendtgørelsen gennemfører de obligatoriske bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/97/EF om anordninger til indirekte udsyn (spejle). 

I praksis medfører de nye krav, at nye lastbiler over 7,5 tons fra den 26. januar 2007 skal 
have et såkaldt frontspejl. 

 

Færdselsstyrelsen den 25. januar 2005 

 

 
Ib Rasmussen 



BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF 
DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 20041) 

 
I Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 9. marts 2004 om detailforskrifter for køre-
tøjers indretning og udstyr, som senest ændret ved bekendtgørelse af 29. decem-
ber 2004, indsættes vedlagte punkt 10.03.020 (4). 

 
ÆNDRINGER: 
Bekendtgørelsen indfører krav om godkendelse, mærkning og montering af fører-
spejle på EF-typegodkendte og standardtypegodkendte biler i overensstemmelse 
med EF-direktiv 2003/97/EF. 
 
IKRAFTTRÆDEN: 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2005. De enkelte bestemmelser træ-
der dog først i kraft den 26. januar 2006, 26. januar 2007 og den 26. januar 2010, 
som anført i bestemmelserne. 

 
Færdselsstyrelsen, den 25. januar 2005 

 
 
 
 
 

Carsten Falk Hansen 
/Ib Rasmussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF, 
EU-tidende 2004, L 25, side 1.   

Færdselsstyrelsen, j.nr. 2004-500-109 
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10.03.020 BIL 

(4) EF-typegodkendt og standardtypegodkendt bil skal være forsynet 
med førerspejle, der er godkendt, mærket og monteret i henhold til 
EF-direktiv 2003/97/EF. Dette krav gælder for følgende køretøjer: 

a) Bil, der typegodkendes den 26. januar 2006 eller senere. For så 
vidt angår klasse VI-frontspejl, dog den 26. januar 2007. 

b) Personbil M2/M3 og lastbil N2/N3, der registreres den 26. januar 
2007 eller senere. 

c) Personbil M1 og varebil N1, der registreres den 26. januar 2010 
eller senere. 

 


	Carsten Falk Hansen
	/Ib Rasmussen

