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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Ophør af omklassificering af visse ATV’ere
1. Baggrund
Det har hidtil været muligt at få omklassificeret ATV-køretøjer (All Terrain Vehicle =
»fire-hjulet motorcykel«) til traktor efter en konkret ansøgning til Færdselsstyrelsen.
Tilladelse til omklassificering til traktor bliver udstedt på særlige betingelser, herunder
at ATV’en alene godkendes til anvendelse i overensstemmelse med registreringslovens
§ 4 (anvendelse: Kun godkendt til skov-, landbrug og gartneri).
2. Ophør af ordning for omklassificering af nye ATV-køretøjer
Det har i længere tid været muligt at få ATV-køretøjer der er konstruerede, byggede, og
EU-typegodkendte som traktorer i henhold til forordning 167/2013/EU.
Færdselsstyrelsens meddelelse nr. 1991 af 11. september 2015, beskriver EU-godkendelse
af traktorer i henhold til forordning 167/2013/EU. Kravene i forbindelse med registrering af
EF-typegodkendt traktor er beskrevet i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 14.02.2 2.
Således er der nu mulighed for at købe, registrere og anvende ATV-køretøjer som traktorer, uden først at søge Færdselsstyrelsen om tilladelse til registrering som traktor.
Med virkning fra den 1. september 2017 ophører Færdselsstyrelsen derfor med at udstede
tilladelser til, at ATV-køretøjer omklassificeres til traktor, dog undtaget køretøjer som
nævnt nedenfor under punkt 3. Den eksisterende mulighed for omklassificering af ATV til
traktor fortsætter uændret frem til 1. september 2017.
3. Fortsat omklassificering af lagerkøreøjer og køretøjer solgt i bindende ordre
ATV-køretøjer, som kan dokumenteres hjemtaget til lager eller solgt i bindende ordre af en
dansk forhandler før den 1. september 2017, vil fortsat kunne omklassificeres efter den 1.
september 2017. Omklassificering tillades af Færdselsstyrelsen på baggrund af en konkret
ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Ansøgningen skal tillige vedlægges dokumentation for hjemtagelsestidspunktet eller ordretidspunktet. Endeligt skal ansøgningen vedlægges oplysning
om landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendommens CVR/SE nr.

Trafik-, Bygge- og Bolig styrelsen, j.nr. TS2060101-00950

4. Registrering
Et ATV-køretøj som er EU-typegodkendt med større tophastighed end 40 km/t (Traktor
Klasse T2b eller T3b samt Quadricykel klasse L6e eller L7e på CoC-dokumentet) kan ikke
godkendes som traktor, men anses som motorkøretøj (dvs. normalt som bil).
Et ATV-køretøj som ikke er konstrueret til at trække mindst sin egen tilladte totalvægt,
og/eller et ATV-køretøj som er forsynet med lad, kan kun registreres som traktor hvis det
er EF-typegodkendt som traktor. Et sådant køretøj kan kun registreres med anvendelsen
”Kun godkendt til skov-, landbrug og gartneri”.

Færdselsstyrelsen, den 1. august 2017

Kirsten Søndergaard Munck
Kontorchef
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