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FÆRDSELSSTYRELSEN 

 
 

Eftermontering af partikelfilter 
 
Færdselsstyrelsen har den 21. december 2009 udstedt en bekendtgørelse om fritagelse for parti-
keludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter på person- og varebiler. Reglerne træder i 
kraft den 24. december 2009. 

Bekendtgørelsen indfører krav om, at for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludlednings-
afgift skal et eftermonteret partikelfilter på: 

1. dieseldrevne personbiler, M1 

2. dieseldrevne varebiler, N1 

være godkendt efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag 
XXVI til § 47 Abs. 3a – for personbiler) (bilag XXVII til § 48 Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4 for va-
rebiler) eller tilsvarende ordninger. 

Er et eftermonteret partikelfilter ikke godkendt i henhold til de tyske regler, skal det dokumenteres 
overfor Færdselsstyrelsen, at filteret opfylder tilsvarende krav. 

Et eftermonteret partikelfilter vil ligeledes kunne godkendes, såfremt det dokumenteres, at bilen 
herefter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et par-
tikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km 1. 

Varebiler, der er godkendt efter reglerne for tunge køretøjer (jf. Detailforskrifter for Køretøjer pkt. 
7.06.024 (1) b), vil også kunne godkendes, såfremt det dokumenteres, at bilen efter montering af 
partikelfilter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et 
partikeludslip, der ikke overstiger 0,01 g/kWh 2. 

Kontrollen af, at et eftermonteret partikelfilter opfylder kravene, foretages af en synsvirksomhed. 

Godkendelse 

Ved fremstilling til syn skal der forevises dokumentation for, at filteret opfylder ovennævnte krav, 
samt at filteret er godkendt til montering på den aktuelle bilmodel. 

Synsvirksomheden skal kontrollere, at filteret er godkendt efter de tyske regler, som nævnt oven-
for. Godkendelsesdokument vil se ud som vist i Bilag 1. 

Endvidere skal synsvirksomheden kontrollere dokumentationen for, at filteret er godkendt til mon-
tering på den aktuelle bilmodel. Der er ikke formkrav til dokumentation ved syn, men et sådant 
dokument vil kunne se ud som eksemplet i Bilag 2. 

                                                 
1 Målt ved typegodkendelse i henhold til direktiv 70/220/EØF eller til forordning (EF) nr. 715/2007 (Euro 5 og 6). 
2 Målt ved typegodkendelse i henhold til direktiv 2005/55/EF eller til forordning (EF) nr. 595/2009 (Euro VI) 
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Såfremt der er tale om et eftermonteret partikelfilter, som opfylder tilsvarende krav, skal der fore-
vises en af Færdselsstyrelsen udstedt godkendelse.  

Er en bil monteret med et partikelfilter, hvorefter bilen svarer til en bil af samme model og type 
med fabriksmonteret filter, skal der fremlægges dokumentation herfor. 

Synsvirksomheden skal kontrollere, at partikelfilteret er monteret på bilen og at partikelfilteret er 
mærket med en reference til den ovennævnte dokumentation (se eksempel i Bilag 1). 

Såfremt dokumentationen ved syn er mangelfuld, skal synsresultatet være: ”Omsyn kan kun ske 
hos en synsvirksomhed”. 

Ved godkendelse af et eftermonteret partikelfilter, skal synsvirksomheden afkrydse anmeldelses-
blankettens (MO2A) supplerende data, kode 98 ”Eftermonteret partikelfilter”. 

Ved godkendelse af en bil monteret med et partikelfilter, hvorefter bilen svarer til en bil af samme 
model og type med fabriksmonteret filter, skal synsvirksomheden afkrydse anmeldelsesblanket-
tens (MO2A) supplerende data, kode 88 ”Partikelfilter”. 

For biler med eftermonteret partikelfilter skal synsvirksomheden ved efterfølgende syn kontrolle-
re, at filteret fortsat er monteret. 

 
Færdselsstyrelsen, den 23. december 2009 

 
Ib Rasmussen 



Bilag 1 
 

Eksempel på dokumentation for tysk godkendelse af partikel til eftermontering:  
 

 

Filterets typenummer 

Godkendelsesnummer 
(KBA-nummer) skal 
være påtrykt filteret 

 

 Godkendelsesnummeret (KBA nr.) og  
filterets typenummer er påtrykt filteret  
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Bilag 2 
 

 
Eksempel på dokumentation for, at filteret er godkendt til den aktuelle bilmodel. Denne dokumentation 
følger typisk med fra leverandøren af partikelfilteret. 
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Bilmodel 

Filterets typenummer 

 
 

 
 


