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Digital ansøgning af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til
bil og påhængskøretøj (M2/M3, N2/N3 og O3/O4)

1. Indledning
Ved meddelelse 1913 indførte Færdselsstyrelsen digital anmeldelse af Godkendelseserklæringer
og Typegodkendelser (e-Tys) via Virk.dk og Typegodkendelser.dk. Nu indføres digital ansøgning
via de samme portaler. Det nedenfor anførte er supplement til det i meddelelse 1913 beskrevne.

2. Digital ansøgning af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og påhængskøretøj
For køretøjer, som ikke kan anmeldes jf. betingelserne for anmeldelse i meddelelse 1913, kan
ansøgning indsendes via det digitale system. Proceduren via portalerne er den samme, blot skal
man vælge, at man vil indberette en ansøgning og selve udfyldelsen af indberetningsskemaet
foregår som under anmeldelser. Der er dog følgende forskelle.
•

•
•

•

KKR 0006

De indberettede data bliver ikke straks-godkendt, men bliver (som nu) behandlet af en
sagsbehandler hos Færdselsstyrelsen. Ansøger vil umiddelbart efter afsendelsen modtage en mail fra systemet om, at indberetningen er modtaget. Såfremt der skal foretages ændringer i de indberettede data, vil ansøger få besked herom i form af hvilke
ændringer, der skal foretages, samt hvilket (foreløbigt) godkendelsesnummer, man
skal benytte ved optrykket. Ved sagsbehandlingens afslutning vil ansøger modtage
den færdige godkendelse på mail, ligesom det er tilfældet med godkendelser efter anmeldelse.
Der er tilføjet flere nye valgmuligheder under ”Særlige bemærkninger”, herunder til
brug for ADR-/tankkøretøj, dolly, linktrailer mv.
Der er tilføjet et ”Yderligere oplysninger” felt under ”Særlige bemærkninger” på brugerfladen. Dette er beregnet til, at ansøger kan anføre evt. bemærkninger efter anvisning fra sagsbehandler i forbindelse med sagsbehandlingen hos Færdselsstyrelsen.
(Det er ikke et fritekst felt til diverse oplysninger fra ansøger)
Der er tilføjet en ”bilag” side i brugerfladen til brug for vedhæftning af de nødvendige
bilag til Færdselsstyrelsens sagsbehandling.

3. Ikrafttrædelse mv.

Det er muligt at anvende digital ansøgning fra d. 1. oktober 2008.
Overgangsordning:
Ansøgninger kan alternativt indsendes som nu, men efter 1. november 2008 skal digital ansøgning anvendes. Dog kan ansøgere, der ikke har et CVR nummer (privatpersoner), og dermed
ikke kan oprettes som bruger af e-Tys via Virk.dk indtil videre fortsat ansøge efter nuværende
ordning.

Færdselsstyrelsen, den 30. september 2008
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