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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Registrering af blokvogne og mobilkraner m.v. i Køretøjsregisteret (DMR)
1. Baggrund
Særtransportbranchen har ønsket, at der kan udstedes EU-registreringsattest til blokvogne og
mobilkraner mv., fordi registreringsattesten kræves i forbindelse med udstedelse af transporttilladelser i andre lande.
For at imødekomme dette ønske har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedt bekendtgørelse
nr. 1653 af 14. december 2016, som ændrer særtransportbekendtgørelsen.
Skatteministeriet har ændret reglerne om registrering af køretøjer, så blokvogne og mobilkraner
mv. kan registreres i Køretøjsregistreret (herefter kaldet DMR), så der kan udstedes EUregistreringsattest og udleveres gul nummerplade til køretøjerne, tilsvarende dem, der anvendes til lastbiler og påhængs-/sættevogne.
Køretøjerne, der er omfattet af registreringsordningen, er blokvogne og store påhængsredskaber samt motordrevne blokvogne, som er opbygget med kran, betonpumpe eller mandskabslift.
Når en synsvirksomhed har synet og godkendt køretøjet, kan det registreres i DMR og tildeles
en gul nummerplade.
Påhængs- og sættevogn, der både er registreret til alm. godstransport men samtidig også er
godkendt som blokvogn med blokvognsattest – populært kaldet en ”hurtigløber”, er også omfattet. Disse køretøjer skal fremover alene anvende den gule nummerplade, når der jf. pkt. 3 er foretaget en tilføjelse til registreringen af køretøjet i DMR. Disse køretøjer er dog også omfattet af
overgangsordningen i pkt. 7.
Med indførelse af registreringsordningen udleveres der ikke længere (hvid) blokvognsnummerplade til disse køretøjer. Allerede udleverede nummerplader kan dog forsat anvendes på køretøjerne i den periode, blokvognsattesten er gyldig.

2. Blokvognsattester
Der skal i forbindelse med godkendelsen fortsat udstedes blokvognsattester til såvel blokvogn
som til motordrevet blokvogn. Attest for trækkraft for blokvogn skal også fortsat udstedes i forbindelse med godkendelse af køretøjet til syn.
For blokvogn og motordrevet blokvogn anvendes formularen ”Blokvognsattest A”, medmindre
blokvognen er godkendt første gang før den 1. januar 2017 og er udstyret med den hvide blokvognsnummerplade, så skal formularen ”Blokvognsattest B” anvendes. Begge attester kan udfyldes og printes fra Færdselsstyrelsens hjemmeside under ”Selvbetjening”.
Med udstedelsen af denne meddelelse indeholder attesterne nu også en mulighed for at anføre
de af køretøjsfabrikanten garanterede, sammenhørende teknisk tilladte vægte - på attesten anført som ”Maximum permitted weights at km/h according to manufacturer” og samtidigt anføre
den hastighed (km/h), som de teknisk tilladte vægte hører sammen med. Det er valgfrit, om
felterne i rubrikken udfyldes på attesten, men er der anført vægte, skal hastigheden også anføTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, sag nr. TS2060602-133

res. Ud over køretøjsfabrikanten kan fabrikantens repræsentant også garantere for vægtene.
Vægtoplysningerne er alene bestemt til brug for udenlandske myndigheder, og må derfor ikke
anvendes i forbindelse med kørsel i Danmark. Her er det alene de godkendte sammenhørende
værdier for vægt og hastighed i feltet ”Blokvogndata” henholdsvis ”Køretøjsdata”, som er gældende i Danmark.
Oplysningerne, der i forbindelse med registreringen skal indtastes i Køretøjsregisteret (DMR) for
køretøjet, fremgår af pkt. 3-6. Bemærk endvidere overgangsordningen i pkt. 7.
Køretøj, som blev godkendt ved syn med ny blokvognsattest inden den 1. januar 2017, uden at
der inden denne dato blev udleveret en hvide blokvognsnummerplade til montering på køretøjet, skal have udstedt en ny attest – i form af ”Blokvognsattest A”, registreres i DMR og forsynes
med gul nummerplade. Det samme gælder køretøjer, der ønskes ændret fra blokvognsnummerplader til gule nummerplader med tilhørende EU-registreringsattest.
Synsvirksomheden skal endvidere uploade den nye blokvognsattest til Færdselsstyrelsens Dokumentportal.

3. Påhængs- og sættevogn, som tillige er godkendt som blokvogn (hurtigløber)
De anførte registreringsfelter i DMR anvendes på følgende måde:
’Art’: uændret.
’Anvendelse’: uændret.
Afsnittet ”Vægt” udfyldes som for en sættevogn henholdsvis påhængsvogn.
Feltet ’Maksimal hastighed’ anvendes ikke.
’Tilladelse’: »Flere udførelser - Blokvogn« vælges. Vær særlig opmærksom på, at der ikke skal
udfærdiges attest for flere udførelser men alene blokvognsattest.

4. Blokvogn
De anførte registreringsfelter i DMR anvendes på følgende måde:
Feltet ’stelnummer’ og ’anbringelse af stelnummer’ udfyldes.
’Art’: »Blokvogn« vælges.
’Anvendelse’: »Særtransport« vælges.
’Teknisk totalvægt’ udfyldes. Foreligger oplysningen ikke udfyldes med værdien for ’totalvægt’.
’Totalvægt’ og ’største akseltryk’ udfyldes med de størst mulige og sammenhængende værdier
ifølge blokvognsattesten.
’Egenvægt’ alternativt ’køreklar vægt’ udfyldes.
Feltet ’Maksimal hastighed’ anvendes ikke.
’Antal aksler’ udfyldes.
’Tilladelse’: »Blokpåhængsvogn«, »Bloksættevogn«, »Påhængsvogn til mobilkran«, eller »Blokvognsmodul« vælges.

5. Stort påhængsredskab
De anførte registreringsfelter i DMR anvendes på følgende måde:
Feltet ’stelnummer’ og ’anbringelse af stelnummer’ udfyldes.
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’Art’: »Blokvogn« vælges.
’Anvendelse’: »Særtransport« vælges.
’Teknisk totalvægt’ udfyldes. Foreligger oplysningen ikke udfyldes med værdien for ’totalvægt’.
’Totalvægt’ og ’største akseltryk’ udfyldes med de størst mulige og sammenhængende værdier
ifølge blokvognsattesten.
’Egenvægt’ alternativt ’køreklar vægt’ udfyldes.
Feltet ’Maksimal hastighed’ anvendes ikke.
’Tilladelse’: »Stort påhængsredskab« vælges.

6. Motordrevet blokvogn
De anførte registreringsfelter i DMR anvendes på følgende måde:
Feltet ’stelnummer’ og ’anbringelse af stelnummer’ udfyldes.
’Art’: »Motordrevet blokvogn« vælges.
’Anvendelse’: »Særtransport« vælges.
’Teknisk totalvægt’ udfyldes. Foreligger oplysningen ikke udfyldes med værdien for ’totalvægt’.
’Totalvægt’ og ’største akseltryk’ udfyldes med de størst mulige og sammenhængende værdier
ifølge blokvognsattesten.
’Egenvægt’ alternativt ’køreklar vægt’ udfyldes.
Ved første registrering af en ny motordrevet blokvogn udfyldes felterne med oplysning om motorens ’drivkraft’, ’slagvolumen’, ’største effekt’ og ’antal cylindre’.
Feltet ’Maksimal hastighed’ anvendes ikke.
’Forsikring’: Forsikringsselskab m.v. anføres.
’Tilladelse’: »Mobilkran« vælges.

7. Overgangsordning
Til blokvogn og motordrevet blokvogn, for hvilken der er udstedt blokvognsattest inden den 1.
januar 2017, kan der i hele 2017 fortsat udstedes forlængelse af godkendelsen, uden at registrere godkendelsen i Køretøjsregisteret (DMR). I dette tilfælde vil køretøjet kunne beholde den
allerede udleverede hvide blokvognsnummerplade, indtil godkendelsen i overensstemmelse med
attestens oplysninger ikke længere er gyldig. Ved forlængelse af godkendelsen anvendes ”Blokvognsattest B”. Hvis det til synet konstateres, at blokvognsattesten er udløbet, må godkendelsen ikke forlænges, men blokvognen og den motordrevne blokvogn kan så registreres i DMR og
forsynes med en gul nummerplade, når køretøjet er godkendt af synsvirksomheden.

8. Ikrafttrædelse
Denne meddelelse træder i kraft den 1. april 2017.
Færdselsstyrelsen, den 30. marts 2017

Leif Lorenzen
Kontorchef
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