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Forlængelse af dispensation for bl.a. vendecirkelkrav

Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og vil snarest blive offentliggjort i Lovtidende.
Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
Bekendtgørelsen forlænger dispensationen for ældre køretøjer for bl.a. vendecirkelkrav som følger:
A. Følgende køretøjer, der er registreret inden den 15. september 1997, og vogntog, hvor mindst et af
køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, kan fortsat anvendes:
1) Biler og vogntog, der ikke opfylder bestemmelsen om vendecirkel,
2) påhængsvogne, hvis længde overstiger 12 m, forudsat påhængsvognens tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg,
3) lastbil med påhængsvogn, hvor afstanden fra laddets forreste punkt (bag ved førerhuset) til påhængsvognens bageste punkt overstiger 16,4 m,
4) lastbil med påhængsvogn, hvor afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel er mindre end 3 m, og
5) lastbil med påhængsvogn, der ikke opfylder bestemmelsen om længde bagved laddets forreste
punkt minus afstanden mellem køretøjerne, forudsat summen af lastbilens og påhængsvognens
udvendige ladlængde (bag ved førerhuset) ikke overstiger 15,65 m.
B. Sættevogne, der er registreret inden den 28. november 1989, og som ikke opfylder bestemmelsen
om forreste overhæng og koblingslængde, kan fortsat anvendes, forudsat sættevognens længde
ikke overstiger 13,6 m.
For lastbil med påhængsvogn med en samlet ladlængde på over 15,65 m, og hvor mindst et af køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, vil Færdselsstyrelsen efter ansøgning udstede
konkrete dispensationer. Det vil være et vilkår for dispensation, at transportvirksomheden udføres
under forhold, der ikke påvirker konkurrencen i transportsektoren i væsentlig grad, herunder fast
kørsel med en virksomheds egne produkter. Dispensation gives med en gyldighed på 6 år (udgangen
af 2012).

Færdselsstyrelsen, den 23. november 2006

Ib Rasmussen

MSH-0022

Bilag til meddelelse nr. 1891

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største
bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
§1
I bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt
og akseltryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 128 af 23. februar 2004, foretages
følgende ændringer:
1. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter »5,30 m«: », jf. dog § 39, stk. 1«.
2. I § 6, stk. 2, indsættes efter »12 m«: », jf. dog § 39, stk. 1«.
3. I § 6 a, stk. 3, ændres »buslovens« til: »trafikselskabslovens«.
4. I § 7, stk. 2, indsættes efter »2,04 m«: », jf. dog § 39, stk. 2«.
5. I § 8, stk. 2, indsættes efter »16,4 m«: », jf. dog § 39, stk. 1«.
6. I § 8, stk. 3, indsættes efter »15,65 m«: », jf. dog § 39, stk. 1«.
7. I § 8, stk. 4, indsættes efter »3 m«: », jf. dog § 39, stk. 1«.
8. Efter § 38 indsættes:
»§ 39. Følgende køretøjer, der er registreret inden den 15. september 1997, og vogntog,
hvor mindst et af køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, kan fortsat anvendes:
1) Biler og vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, og bilen eller vogntoget ikke opfylder bestemmelsen i § 2 a, stk. 1,
2) påhængsvogne til biler, hvor påhængsvognen ikke opfylder bestemmelsen i § 6, stk. 2,
forudsat påhængsvognens tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg,
3) vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelserne i §
8, stk. 2 og 4, og
4) vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelsen i § 8,
stk. 3, forudsat summen af lastbilens og påhængsvognens udvendige ladlængde (bag ved
førerhuset) ikke overstiger 15,65 m.
Stk. 2. Sættevogne, der er registreret inden den 28. november 1989, og som ikke opfylder
bestemmelsen i § 7, stk. 2, kan fortsat anvendes, forudsat sættevognens længde ikke overstiger 13,6 m.«
§2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Færdselsstyrelsen, den 22. november 2006
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