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Forenklet anmeldelse af motorcykler og knallerter 
 

1. Indledning 

Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen, som et led i arbejdet med forenkling af typegod-
kendelsessystemet, indfører to nye anmeldelsesskemaer til brug for anmeldelse af EF-
typegodkendte motorcykler og knallerter. 

2. Generelt 

De nye anmeldelsesskemaer medfører følgende forenklinger: 

• Anmeldelsesskemaet er en Word-baseret blanket, som findes på Færdselsstyrelsens 
hjemmeside under punktet ”Blanketter”. 

• Anmeldelsesskemaet kan udfyldes og gemmes på anmelders pc. 

• Anmeldelsesskemaet kan fremsendes elektronisk til Færdselsstyrelsen på 
fstyr@fstyr.dk ved anvendelse af digital signatur. Alternativt kan anmeldelsesskemaet 
udprintes, underskrives og fremsendes til Færdselsstyrelsen via normal post. 

• Datamængden på anmeldelsesskemaet er reduceret. 

• Det nuværende erklæringsbilag skal ikke længere benyttes. 

De nye skemaer kan anvendes for anmeldelser, der indsendes den 1. januar 2006 eller senere 
og skal anvendes for anmeldelser, der indsendes efter den 31. januar 2006. 

3. Vejledning 

Her følger en kort vejledning til udfyldelse af de nye anmeldelsesskemaer, med henvisninger til 
de nummererede afsnit (der medtages kun ændrede/nye datafelter): 

2. Identifikation og påskrifter 

For knallerter vælges ”Art” ud fra rullemenuen. ”Stor knallert” er den i dag registreringspligti-
ge knallert (knallert 45). ”Lille knallert” er den i dag ikke-registreringspligtige knallert (knal-
lert 30). 
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4. Vægt 

”Egenvægt” er vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af 
driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egen-
vægten. 

”Køreklar vægt” er vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, samt fuldt 
optanket med driftsmidler. Vægten af fører medregnes ikke til køreklar vægt. 

7. Karrosseri mv. 

”Karrosseri” udfyldes som beskrivelse af karrosseri eller opbygning for samtlige varianter (ud-
fyldes kun for 3-hjulede køretøjer). 

4. Ikrafttrædelse mv. 

Meddelelsen træder i kraft den 31. december 2005. 

Disse anmeldelsesskemaer vil senere blive erstattet af en fuld digital løsning, hvis dataindhold 
vil være identisk med disse anmeldelsesskemaer. 

 

 

Færdselsstyrelsen, den 22. december 2005 

 

 

Ib Rasmussen 


