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Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer 

 

Den nye version af Vejledning om syn af køretøjer – Januar 2021 – blev udsendt lige før jul sid-

ste år. 

Denne her Meddelelse angiver justerede ting til Vejledningen. 

 

Lastbil til særlig anvendelse 

Med Meddelelse nr. 2027 blev det muligt, at lastbiler med stor kran og lille lad kan godkendes 

med anvendelsen Godstransport i stedet for Særlig anvendelse. Tilsvarende princip indføres nu 

også for lastbil, der kan trække sættevogne. 

Lastbil, der er indrettet til særlig anvendelse (f.eks. med stor kran men også med en sætte-

vognsskammel), kan nu godkendes med anvendelse Trækkraft for sættevogn i stedet for Særlig 

anvendelse.  

Baggrunden er, at indretningen som hovedsageligt arbejdsREDSKAB ifølge Motorstyrelsens juri-

diske vejledning udelukker muligheden for at trække påhængskøretøj, medmindre anvendelsen 

(i stedet for Særlig anvendelse) registreres som Trækkraft for sættevogn eller Godstransport. 

Bemærk at en indretning som hovedsageligt arbejdsPLADS (fx kontor, værksted eller bibliotek) 

ifølge Motorstyrelsens juridiske vejledning derimod fortsat bevarer muligheden for at trække på-

hængskøretøj, selv om anvendelsen registreres som Særlig anvendelse. 

På side 603 (afsnit 14.02, Synsgrundlag) tilføjes det med gult markerede om Køretøjer til Særlig 

anvendelse: 
 
Vælges for vare- og lastbil, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, f.eks. lastbil opbygget som 
mobilkran (autokran) og med en lille lasteevne. Lasteevnen skal være under det, som kræves ved godstrans-
port, jf. afsnit 3.01.V02 om fastsættelse af tilladt totalvægt. Køretøjer, der foretager arbejde under kørslen, og 
hvor en større lasteevne er påkrævet (f.eks. fejemaskine), kan dog godkendes med større lasteevne. 
 
For lastbil som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab og i henhold til ovenstående afsnit er registreret 
til ”Særlig anvendelse” opkræves ikke vejbenyttelsesafgift, og lastbilen må ikke anvendes til godstransport el-
ler som trækkraft for sættevogn. 
 
Lastbil N3 må dog godkendes til ”Godstransport” eller ”Trækkraft for sættevogn”, selv om lasteevnen er under 
det, som normalt kræves jf. afsnit 3.01.V02 om fastsættelse af tilladt totalvægt, hvis fremstilleren ønsker det. 
Lastbilen opkræves derved vejbenyttelsesafgift og må anvendes til godstransport eller som trækkraft for sæt-
tevogn trods den begrænsede lasteevne. 
 
Lastbil, der godkendes til ”Særlig anvendelse”, og som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab (f.eks. 
lastbil opbygget med stor kran, fejemaskine, grusningsmaskine), må ikke godkendes til synsfri sammenkobling 
eller til sammenkobling i bestemt kombination (fast eller variabel) med noget påhængskøretøj. 
 
Bemærk, at lastbil, der er registreret med anvendelsen ”Særlig anvendelse” (og dermed hvide nummerplader), 
skal afmeldes fra registrering, inden lastbilen kan registreres til Godstransport eller Trækkraft for sættevogn 
(og dermed gule nummerplader). 
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Side 2 Meddelelse nr. 2029 

Biler registreret med NEDC2-forbrug 

I forbindelse med registreringssyn af brugte biler, som er registreret med et NEDC2-forbrug (det 

vil primært sige biler fra maj 2019 til december 2020), f.eks. i forbindelse med godkendelse af 

en tilkoblingsanordning på bilen, skal synsvirksomheden genindtaste målenormen. Det er imid-

lertid ikke længere muligt at (gen)vælge målenormen NEDC2 i DMR. De omhandlede biler, står 

inden synet angivet med NEDC2, hvilket kun kan ses ved almindeligt opslag på køretøjsoplys-

ninger i motorregister.skat.dk inden synsafslutningen. Efter synsafslutningen vil man ikke kunne 

se i historikken, at den tidligere har været angivet med NEDC2. 

Indtil Motorstyrelsen har fundet en løsning på problemet, skal synsvirksomheder derfor ved re-

gistreringssyn af biler med NEDC2-målenorm lade det målte brændstofforbrug stå, men under 

”Målenorm” vælge ”WLTP”. Fremstilleren bør i den anledning gøres opmærksom på, at det i en 

periode kan medføre en ændring af grøn ejerafgift på køretøjet. 

Synsvirksomheden bedes efter synet sende en mail til Motorstyrelsen på e-mailadressen syns-

foto@motorst.dk med angivelse af ”Manglende målenorm NEDC2 – bilens stelnummer” i emne-

linjen. I selve mailen angives følgende: Målenorm skal være NEDC2, men denne kan ikke væl-

ges, hvorfor der er valgt WLTP, selv om det angivne forbrug stadig er NEDC2.” 

 

Meddelelse nr. 2015 - Fejl i DMR - brændstofforbrug 

Meddelelse nr. 2015 af 6. august 2019 om Fejl i DMR – brændstofforbrug, udgår, da fejlen, hvor 

indtastede tal ikke blev registreret, er afhjulpet. Det er således ikke længere nødvendigt at kon-

trollere en ekstra gang, at de indtastede tal for brændstofforbrug også er blevet registreret. 

 

19.07 Godkendelse af udenlandsk/dansk kombination 

Afsnittet i Vejledning om syn af Køretøjer, side 853, slettes, da cirkulæreskrivelse af 9. juli 1986 

om sammenkobling af udenlandsk bil og dansk påhængskøretøj er ophævet. 

Når en udenlandsk bil sammenkobles med et dansk påhængskøretøj, er det bilens hjemlands 

regler, der er gældende, hvilket svarer til, at der i Danmark er regler for, at en dansk lastbil må 

sammenkobles med en udenlandsk sættevogn uden godkendelse af sammenkoblingen. 

 

 

Færdselsstyrelsen, den 6. august 2021 

 

 

 

Jesper Høgh Bach 

Vicedirektør 
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