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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Brændstofforbrug for biler - WLTP
1. Baggrund
Folketinget har den 6. september 2018 vedtaget ændringer af lov om registreringsafgift og lov
om brændstofforbrug. Til orientering kan der læses om ændringerne i SKAT’s nyhedsbrev
herom.
Baggrunden for lovændringerne er, at nye EU-typegodkendte person- og varebiler pr. 1. september 2018 henholdsvis 2019 skal have målt brændstofforbruget efter en ny norm, WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Hidtil har brændstofforbruget været målt
efter NEDC (New European Driving Cycle).
Biler er allerede før 1. september 2018 gradvist gået over til at være målt efter WLTP-normen.
For biler, der er målt efter WLTP-normen, angives foreløbigt tillige et NEDC-tal på CoC-dokumentet.

2. Godkendelse ved syn
2.1 Biler registreret 1. gang før 1. september 2017
Her er WLTP-tallene ikke tilgængelige, og de ”gamle” tal (NEDC) skal indsættes i DMR som hidtil, det vil sige brændstofforbrugstallet, og for elbiler og plug-in hybridbiler tillige elektrisk forbrug og rækkevidde.
Dokumentation:
Forbrugstallene skal dokumenteres på én af følgende måder:
• Erklæring fra bilfabrikant eller dennes repræsentant
• Rapport fra en prøvningsinstans
• CoC-dokument for færdigopbygget køretøj
• Data-erklæring for færdigopbygget køretøj
• Fabrikslabel med det konkrete stelnummer sat på bilen eller i servicehæftet
• Tidligere registreringsattest

2.2 Biler registreret 1. gang i den 1. september 2017 eller senere
For nye biler og biler registreret første gang den 1. september 2017 eller senere, kan der være
såvel NEDC-tal som WLTP-tal tilgængelige. Hvis begge er tilgængelige, skal der indsættes en
særlig oplysning i DMR herom, se pkt. 2.3, og sendes mail til Motorstyrelsen, se pkt. 2.5.
Dokumentation:
Forbrugstallene skal dokumenteres på én af følgende måder, og det skal fremgå af dokumentationen, om der er tale om NEDC-tal og/eller WLTP-tal:
Færdselsstyrelsen, sag nr. TS2060107-01079

• Erklæring fra bilfabrikant eller dennes repræsentant
• Rapport fra en prøvningsinstans
• CoC-dokument for færdigopbygget køretøj
• Data-erklæring for færdigopbygget køretøj (skal være Data-erklærings-version inkl. WLTP-tal)
Restkøretøjer
Biler, der har fået dispensation fra de nye regler gældende fra den 1. september 2018, følger
dokumentationsreglerne nævnt ovenfor for biler registreret 1. gang før den 1. september 2017.
Restkøretøjer skal være nævnt på Færdselsstyrelsens hjemmeside, eller det skal fremgå af registreringsattesten for den brugt importerede bil, at den har restseriedispensation, og denne skal
så videreføres, når bilen godkendes og registreres i Danmark.
2.3 Eksempel på CoC-dokument
I eksemplet herunder er vist et tilfælde, hvor der både fremgår NEDC-værdier (under 49.1) og
WLTP-værdier (under 49.4) for brændstofforbruget (kombineret forbrug).
DMR indeholder endnu ikke felter til WLTP-værdier, men disse felter vil senere blive oprettet.
Indtil de nye felter er blevet oprettet i DMR, skal NEDC-værdien indsættes som vanligt, og i feltet ”Andet udstyr” under rubrikken Identifikation anføres følgende, når der også er oplysning om
WLTP-værdier på den forelagte dokumentation: ”WLTP tilgængelig”
I eksemplet herunder indsættes altså 17,9 km/l (5,6 l/100 km = 17,9 km/l) i det eksisterende
felt for brændstofforbrug, og med tilføjelse af ”WLTP tilgængelig” i feltet med ”Andet udstyr”,
fordi der er en WLTP-værdi tilgængelig (7,2 l/100 km på CoC’et).
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For elektriske biler og plug-in hybridbiler er der felter på CoC-dokumentet for NEDC-værdier for
vægtet, kombineret forbrug (49.1), og for elektrisk forbrug og rækkevidde (49.2). Tilsvarende
kan der være WLTP-værdier (49.4 og 49.5).
I eksemplet herunder med en plug-in hybridbil indsættes NEDC-værdierne (1,1 l/100 km =90,9
km/l, 103 Wh/km og 63 km) i de eksisterende felter for brændstofforbrug, elektrisk forbrug og
elektrisk rækkevidde.
I feltet ”Andet udstyr” under rubrikken Identifikation anføres følgende, når der også er oplysning
om WLTP-værdier på den forelagte dokumentation: ”WLTP tilgængelig”.
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Husk, at for plug-in hybridbiler er det meget vigtigt, at feltet for Plug in hybrid bliver afkrydset
i DMR, så felterne for elektrisk forbrug og elektrisk rækkevidde kommer frem på skærmen.

2.4 Oplysninger ikke tilgængelige
Bemærk, at der fortsat gælder reglen om, at hvis der ikke ved syn er fremlagt oplysninger om
forbrugstal, skal man i stedet indsætte bilens egenvægt, hvorefter DMR-systemet udregner et
forbrug, som danner basis for registreringsafgift og størrelsen af den årlig afgift.
2.5 Mail sendes til Motorstyrelsen
Når en synsvirksomhed godkender en bil med henblik på første registrering i Danmark, hvor der
er oplysning om WLTP-værdier, skal der sendes en mail til synsfoto@motorst.dk med billede af
dokumentationen for brændstofforbruget.
I emnelinjen skal der stå ”WLTP – stelnummer”, f.eks. ”WLTP – WAUZZZF22KN001826”. Hvis
der for bilen også skal indsendes dokumentation for stand, sendes dette i særskilt mail.
Denne fremgangsmåde vil ophøre, når DMR i starten af 2019 bliver ændret, så det kan håndtere
de nye WLTP-værdier. Nye retningslinjer vil så blive udsendt.

3. Biler, der oprettes direkte i DMR af importører
DBI-IT (afdeling under bilimportørernes organisation) har lavet aftale med Motorstyrelsen om,
hvordan biler og deres forbrug oprettes i Køretøjsregisteret (DMR) samt aftaler om korrektioner
for tidligere oprettede biler, hvor der efter korrektion skal betales penge tilbage.

4. Ikrafttrædelse
Denne meddelelse træder i kraft straks.
Færdselsstyrelsen, den 10. januar 2019

Jesper Høgh Bach
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