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Digital anmeldelse af typegodkendelse af person- og varebiler

1. Indledning
Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen, som et led i arbejdet med forenkling af typegodkendelsessystemet, indfører digital anmeldelse af EF-typegodkendte personbiler samt af varebiler til standardtypegodkendelse. Dette medfører, at sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen
afskaffes, idet typegodkendelse samt typeattest udstedes elektronisk i direkte forlængelse af
anmeldelsen.
2. Generelt
Den digitale anmeldelsesordning består af Færdselsstyrelsens nye typegodkendelsesprogram
eTys, som er tilgængeligt på www.virk.dk via digital signatur. Nye brugere skal indledningsvis
tage kontakt til Færdselsstyrelsen (mla@fstyr.dk) for at blive oprettet i systemet.
Den digitale anmeldelsesordning medfører følgende forenklinger:
•

Datamængden på anmeldelsesblanketten er reduceret.

•

Anmeldelsen sker via en Web-baseret blanket, som findes på www.virk.dk, eller evt.
via brancheorganisationen.

•

Anmeldelsen resulterer i udstedelse og fremsendelse af typegodkendelse samt typeattest
via e-mail, og i at typegodkendelsen lægges på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Færdselsstyrelsen vil som hidtil efterfølgende foretage stikprøvekontrol af de anmeldte typegodkendelser.
Den digitale anmeldelsesordning via Virk.dk kan anvendes for anmeldelser, der indsendes den
1. januar 2007 eller senere. Alternativt kan de nuværende anmeldelsesskemaer (TyS Kundeversion) fortsat benyttes frem til den 1. februar 2007, hvorefter den digitale anmeldelsesordning
skal anvendes.
3. Vejledning
Her følger en kort vejledning til udfyldelse af udvalgte felter i de nye anmeldelsesskemaer:
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug (udfyldes kun for personbil) skal angives som det EF-godkendte forbrug i
liter/100 km.
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Vægte
”Egenvægt” (udfyldes kun for varebil) er vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører,
medregnes ikke til egenvægten.
”Køreklar vægt” er vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, fuldt optanket med driftsmidler samt med fører.
”Vogntogsvægt” anføres jf. EF-typegodkendelse/fabrikantens angivelser. Såfremt ”Totalvægt”
+ ”Vægt af påhængskøretøj med bremser” overstiger ”Vogntogsvægt”, reduceres ”Vægt af påhængskøretøj med bremser” så meget, at summen er lig ”Vogntogsvægt”.
Motor mv.
”Kørselsstøj” anføres jf. EF-typegodkendelse.
”Røgtæthed v. o/min” udfyldes med den korrigerede værdi for røgtæthed med tilhørende omdrejningstal, jf. EF-typegodkendelse/fabrikantens angivelser. Såfremt der ikke er angivet et
specifikt omdrejningstal, angives maks. omdrejningstal for motor.
”Partikelfilter” udfyldes ud fra, om der er monteret et sådant eller ej.
Fælge og dæk
”Fælge” angives inkl. indpresningsdybde, f.eks. 6,5x17-42, hvor 42 er indpresningsdybden
målt i mm. Såfremt fælg/dæk-kombinationen kun kan benyttes på én aksel, angives dette i parentes ved fælg, f.eks. 6,5x17-42 (2.), hvor (2.) betyder, at fælg/dæk-kombinationen kun kan
benyttes på 2. aksel.
Karrosseri mv.
”Antal siddepladser” kan angives som interval. Dette gælder dog ikke for køretøjer, der ønskes
anvendt til taxikørsel.
Supplerende data på typeattest
Anmelder vælger disse ud fra reglerne i Vejledning om syn af køretøjer, kap. 14.02.3, s. 38 ff.
Desuden kan anmelder vælge ”Beboelse” (ved campingbil) eller ”Mandskabsvogn” (ved varebil opbygget med to sæderækker og indrettet til mandskabs-/materielkørsel). Der skal vælges,
om feltet skal være fast afkrydset eller tomt.
4. Ikrafttrædelse.
Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Færdselsstyrelsen, den 6. december 2006
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