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Vejledning om ansøgning om tilladelse til at registrere et 
brugtimporteret restkøretøj

Hvis et køretøj har fået tilladelse til at blive registreret som et restkø-
retøj efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, artikel 
27 i en anden medlemsstat, er det muligt at få køretøjet registreret i 
Danmark.

Det fremgår af en udtalelse fra Kommissionen, at Danmark har pligt 
til at anerkende og tillade registrering af et brugtimporteret restkøre-
tøj, såfremt køretøjet har fået en gyldig restkøretøjsdispensation i en 
anden medlemsstat, dog på betingelse af, at køretøjet har været regi-
streret på permanent basis i den pågældende medlemsstat, at køretø-
jet ikke kan betragtes som nyt, og at køretøjet har været registreret i 
6 måneder i den medlemsstat, hvor der er opnået restkøretøjsstatus. 

Hvem kan ansøge?

Importøren af det køretøj, der har opnået restkøretøjsstatus kan søge 
om registrering af køretøjet. Varetages ansøgningen af andre end im-
portøren skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt, hvoraf 
det fremgår, at virksomheden har tilladelse til at repræsentere impor-
tøren. 

Hvilke køretøjer kan der ansøges om?

For at kunne modtage tilladelse til registrering af et brugtimporteret 
restkøretøj skal køretøjet opfylde følgende betingelser: 

- Køretøjet skal være produceret i overensstemmelse med en 
gyldig typegodkendelse på tidspunktet for køretøjets indregi-
strering. 

- Køretøjet skal have en gyldig restkøretøjsdispensation i en an-
den medlemsstat.

- Køretøjet skal have været indregistreret i mindst 6 måneder i 
den medlemsstat, hvor køretøjet har opnået restkøretøjssta-
tus. 
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Ansøgningsform

Ansøgning om tilladelse til registrering af brugtimporterede restkøre-
tøjer skal sendes til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk. 

Ansøgningen skal ledsages af behørig dokumentation for, at køretøjet 
har modtaget en gyldig restkøretøjsdispensation, at køretøjet har væ-
ret indregistreret i 6 måneder i den medlemsstat, hvor køretøjet har 
opnået restkøretøjsstatus. 

Ovenstående skal fremgå tydeligt af den medsendte dokumentation. 
Det er ikke tilstrækkeligt, at der af registreringsattesten kun fremgår 
”dispensation”. 

Hvis ansøgningen indsendes af en tredjepart, skal der medsendes en 
fuldmagt, hvoraf det fremgår, at ansøger er berettiget til at repræsen-
tere importøren.
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