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Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Det er vigtigt for Ældre Sagen at understrege, at vi anerkender og glædes ved 

digitaliseringen, der åbner for nye muligheder, og som kan bidrage til at gøre hverdagen 

lettere både for unge og for mange ældre. Dog er det ikke alle i samfundet, der kan følge 

med den digitale udvikling. For dem er det altafgørende, at man opretholder og værner om 

de ikke-digitale løsninger. Vi oplever et kontinuerligt pres på disse ikke-digitale i vores 

samfund, og det er ikke rimeligt, at man mister rettigheder og muligheder, fordi man ikke 

er del af det digitale univers. 

 

Vi konstaterer, at man foreslår, at § 86, stk. 1 i bekendtgørelsen ændres således, at betaling 

for registrering af køretøjer sker ved elektronisk betaling, som omfatter både betalingskort 

via nettet og elektronisk pengeoverførsel, samt at ændringen sker for at mindske risikoen 

for hvidvask i motorekspeditionerne. 

 

Vi henleder opmærksomheden på kontantreglen i lov om betalinger.  

 

Vi finder det dertil nødvendigt at påpege, at der ifølge vores beregninger er ca. 120.000 

borgere på 65+ år, som ikke har NemID. Ligesom der forsat er mange i samme 

aldersgruppe, som aldrig har været på internettet. 

 

Vi anerkender fuldt ud formålet med forslaget - at reducere risikoen for hvidvask – dog 

mangler vi at blive præsenteret for en løsning for dem, som ikke har digital 

betalingsadgang. 

  

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 



 

Side 1 af 1 

 

 

 

J.nr. 2021-871: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af 

køretøjer  

 

 

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående materiale i høring, og skal i den forbindelse 

oplyse, at rådet ikke har bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag. 

 

 

Venlig hilsen 

Dansk Bilbrancheråd 

 

 

 
Erik S. Rasmussen 

Direktør, advokat (L)  

 

 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

lovgivningogoekonomi@skm.dk 

ks@skm.dk 

esd@skm.dk 

 

Taastrup, den 7. maj 2021 
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*SAG* 

 *SAGDI-2021-18369* 

Høring om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer. 
 
Bilbranchen i DI har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køre-
tøjer i høring. 
 
Til § 1, nr. 2, kan Bilbranchen som udgangspunkt støtte, at hvidvask bekæmpes og at mulig-
heden for elektronisk betaling fremmes. Imidlertid er bilforhandlere fortsat pålagt at mod-
tage kontanter og det bliver i stadigt stigende omfang vanskeligere og forbundet med admi-
nistrative udfordringer og omkostninger at komme af med disse kontanter igen. Nærvæ-
rende forslag om, at Motorekspeditionerne ikke længere modtager kontant betaling, lukker 
endnu en mulighed for at komme af med kontanter for branchen. 
 
Hovedreglen er således, at detailhandlen, herunder bilforhandlere, har pligt til at tage imod 
kontanter. Der gælder kun undtagelser for bl.a. butikker, der har åbent om aftenen og nat-
ten. 
 
I DI er holdningen, at kontantreglen/-pligten på sigt bør afskaffes, og at den på den korte 
bane bør lempes, så det bliver frivilligt for detailhandlen, om de vil tage imod kontanter. 
 
Som lempelser har DI foreslået, at kontantreglen/-pligten kun gælder for betalingsmodta-
gere, der varetager centrale samfundsfunktioner (f.eks. dagligvarebutikker, læger, apoteker, 
kantiner og kiosker mv. på offentlige sygehuse og plejehjem samt postbutikker). 
 
Alternativt har DI bl.a. foreslået, at kontantreglen/-pligten som minimum bør lempes såle-
des, at den ikke gælder i B2B-handel. Endvidere skal de butikker, der primært henvender sig 
til det professionelle marked (B2B-handel), og hvor mere end 75 pct. af butikkens omsæt-
ningen stammer fra salg mellem virksomheder skal have et frit valg om, hvorvidt de ønsker 
at modtage kontanter i deres B2B-butikker. 
 
Bilbranchen bakker op om, at kontantreglen/-pligten på sigt bør afskaffes, og at den på den 
korte bane bør lempes. Bilbranchen så derfor gerne at regler om hvidvask tilsvarende måtte 
få betydning for reglerne om pligten til at modtage kontant betaling. 
  

 

Med venlig hilsen 

 
Karoline H. Thomsen 

 

Skatteministeriet 

KS@skm.dk 

ESD@skm.dk  

21. april 2021 

KART 

DI-2021-18369 

Deres sagsnr.: 2021-871 
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DANSK AUTOGENBRUG 

T: · 2444 8070 · M: post@autogenbrug.dk 
W: autogenbrug.dk 

 
 
Skatteministeriet 6. maj 2021 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 
Sendt pr. e-post: lovgivningogoekonomi@skm.dk 
 ks@skm.dk, esd@skm.dk 
 
 
 
Høringssvar, j.nr. 2021-871: 
Udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 
 
 
Dansk Autogenbrug kvitterer med tak for lejligheden til at afgive høringssvar om 
ovennævnte. 
 
Vi har ingen bemærkninger, idet vi tager de forventede ændringer ad notam. 
 
 
Med venlig hilsen 
DANSK AUTOGENBRUG 
 

 
ADAM PADE 
Branchedirektør 



 
 

 
 

CVR: 37157430 

www.dfac.dk 

info@dfac.dk 

anmarks rie uto ampere 

.DK 

Danmarks Frie AutoCampere er en forening for autocamperejere og -interesserede, der arbejder for at fremme dansk autocamperturisme ved at 
støtte op om de frie valgmuligheder, som denne ferieform giver mulighed for. Danmarks Frie AutoCampere er trods sine kun 5 år Danmarks 
næststørste autocamperforening.

 

  Dato: 3. maj 2021 

Til: Skatteministeriet, lovgivningogoekonomi@skm.dk  

Kopi: KS@skm.dk  og ESD@skm.dk 

 

J.nr. 2021-871, Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 

Tak for muligheden for at indgive høringssvar på ovennævnte lovændring. Vi kommenterer her alene på 

indførelse af muligheden for dispensation for adressekravet i bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 

2018. 

Vi har stor forståelse for, at bl.a. arbejdet for at forebygge grænseoverskridende kriminalitet står bag det 

generelle krav om, at et indregistreret køretøj skal have en ”hjemadresse”.  

Derfor er det med stor glæde, at vi kan konstatere, at Skatteministeren har lyttet til autocamperejere, for 

hvem friheden ved at leve i køretøjet - også i meget lange perioder og hele år - er den grundlæggende årsag 

til at eje autocamperen. 

Vi kan derfor fuldt ud støtte op om forslaget til den nye § 40, som giver Motorstyrelsen mulighed for at 

dispensere fra kravet om angivelse af ejerens adresse ved registrering af et køretøj, hvis særlige grunde 

taler herfor. 

Vi håber, at Motorstyrelsen vil udarbejde værktøjer og nærmere retningslinjer, der vil sikre, at 

dokumentationen af de ”særlige grunde” til at dispensere fra adressekravet for autocamperejere og andre, 

der ønsker at bo i bilen i lang tid, vil kunne forløbe gnidningsløst for ærlige bilejere. 

 

Venlig hilsen 

Jørn Skou, formand 

Jytte Jakobsen, sekretær. 
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Fra: dga@forsikringogpension.dk <dga@forsikringogpension.dk>  
Sendt: 1. juni 2021 11:42 
Til: Vibeke Nørgaard Sylvest <VNS@skm.dk> 
Cc: Louise Krabbe Andersen <Louise.K.Andersen@MOTORST.DK>; Pia Holm Steffensen 
<phs@forsikringogpension.dk>; Christian Hansen <cha@dfim.dk> 
Emne: VS: FRA AFD. POSTKASSE - Høring af bekendtgørelse om registreringsafgift (SKM: 647913) 
 

Kære Vibeke 
 
Vi har tidligere haft bekendtgørelse om registreringsafgift (SKM: 647913) i høring, dog uden at vi har 
afgivet høringssvar, idet vi havde forstået det sådan, at bekendtgørelsen hovedsageligt relaterede sig til 
reelle hjemløse. Vi forventede derfor, at der ville være tale om et forholdsvis begrænset antal personer for 
hvem dette ville være relevant. Endvidere er vi blevet kontaktet af Motorstyrelsen omkring ændringen, 
hvor vi har lagt vægt på, at det væsentlige for forsikringsselskaberne er, at der er en mulighed for at kunne 
kontakte den forsikringssøgende, helst via e-boks.  
 
Siden er vi imidlertid blevet bekendt med, at ændringen også vil omfatte personer som midlertidigt står 
uden hjem (f.eks. fordi de er mellem boliger). I sådanne tilfælde vil bekendtgørelsen have betydning for 
væsentligt flere personer, end vi oprindeligt havde forestillet os. Perspektivet i at tilpasse regelsættet til 
andre end en socialt udsat gruppe, var således ikke i overensstemmelse med vores tanker og hensigten i 
forslaget, sådan som vi læste det.  
 
Vi har derfor efterfølgende regnet på det, og vurderingen er, at vi fra en ret lille gruppe (reelt hjemløse, 
som køber en bil) nu vurderer, at det vil dreje sig om 200-300 personer pr. måned. Dette vil have 
væsentlige administrative omkostninger for vores medlemmer. Samtidig risikerer det at øge antallet af 
personer der kører rundt i uforsikrede køretøjer, hvis dispensationsmuligheden ikke følges op af konkrete 
krav i forhold til et kontaktpunkt til den forsikringssøgende.  
 
I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at såfremt et forsikringsselskab ikke indenfor en ret kort 
periode (typisk 5 dage) får en henvendelse fra en forsikringssøgende om ønskerne til bilforsikringens 
dækning, så sendes opsigelse af ansvarsdækningen. Derfra overtager DFIM ansvaret og sørger for 
opkrævning af dagsgebyr.  
 
Det er vores opfattelse, at antallet af personer, som rammes af dagsgebyrer skal begrænses mest muligt, 
og uden en detaljeret dialog om, hvorledes dette sikres i de tilfælde, hvor der gives dispensation, er vi 
bekymret for konsekvenserne af de nye regler.   
 
Vi håber derfor på, at I i samarbejde med F&P vil se nærmere på hvordan sådanne udfordringer kan 
overkommes. Konkret foreslår vi bl.a., at man letter forsikringsselskabernes adgang til kundens CPR-
nummer, hvorved det sikres, at forsikringsselskabet kan komme i kontakt med personer uden adresse, 
f.eks. igennem E-boks.  
 
Vi tager meget gerne en drøftelse med jer omkring hvordan dette kan tilrettelægges på den bedste måde.  
 

 Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.  
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Derudover har vi i øvrigt forstået, at problemstillingen omkring manglende folkeregisteradresse tidligere 
har været drøftet mellem Motorstyrelsen og DFIM, som administrerer dagsgebyrordningen for uforsikrede 
motorkøretøjer. Vi skal derfor henstille til, at  DFIM fremover bliver høringspart på love og 
bekendtgørelser vedrørende registreringspligtige køretøjer. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer.  
 
Med venlig hilsen 
 
Daniel Ginge Andersen 
Konsulent, Forsikring & Forebyggelse  
dga@forsikringogpension.dk | +45 41 91 91 15 
 

 
 
Philip Heymans Allé 1 | 2900 Hellerup | +45 41 91 91 91   
www.forsikringogpension.dk | Twitter | LinkedIn 
 
 
 

Fra: Vibeke Nørgaard Sylvest <VNS@skm.dk>  
Sendt: 7. maj 2021 10:37 
Til: 'hoering@3f.dk' <hoering@3f.dk>; john.frederiksen@3f.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; info@abdk.dk; Autig <autig@autig.dk>; 
info@autocamperraadet.dk; info@bilsynsbranchen.dk; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; 
info@brintbranchen.dk; info@businessdanmark.dk; info@campingbranchen.dk; bol@carta.dk; post@cat-taxi.dk; 
info@cepos.dk; Tænketanken Cevea <cevea@cevea.dk>; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; info@dfac.dk; 
dmu@dmusport.dk; drf@travelassoc.dk; drc@thehost.dk; politik@shareholders.dk; Børge Madsen 
<post@autogenbrug.dk>; kl@d-a-b.dk; dasu@dasu.dk; daf@daf.dk; info@dbr.dk; info@dbfu.dk; Søren Jakobsen 
(Dansk Energi <sja@danskenergi.dk>; info@danskenergi.dk; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; 
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; kontakt@dansklokalsyn.dk; per@danskmaskinhandel.dk; 
methanolassociation@gmail.com; info@dpt-dk.org; drf@travelassoc.dk; dts@dts.dk; Dansk Ungdoms Fællesråd 
<duf@duf.dk>; mail@danskeadvokater.dk; danske-biludlejere@mail.tele.dk; thh@dlg.dk; Danske Speditører 
<info@dasp.dk>; info@danskesynsvirksomheder.dk; danva@danva.dk; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; 
Bilbranchen <bil@di.dk>; hoering@di.dk; DI – Transport <transport@di.dk>; klarlovgivning@digst.dk; 
eksportraadet@um.dk; info@erfagruppen-bilsyn.dk; letbyrder@erst.dk; FDL <fdl@fdl-vm.dk>; fdm@fdm.dk; 
mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; Finanstilsynet 
<Finanstilsynet@ftnet.dk>; foa@foa.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; info@forcetechnology.com; 
fds@skat.dk; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; Forsikring & Pension <fp@forsikringogpension.dk>; fse@fse.dk; 
fsr@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk; ITD <itd@itd.dk>; info@justitia-int.org; Kraka <kontakt@kraka.org>; 
info@lf.dk; sanst@sanst.dk; ms@ms.dk; lak@ms.dk; Hugo Rasmussen <kontor@mff-dk.dk>; 
mdp@advokatprince.dk; mhs@motorhistorisk.dk; Olie Gas Danmark <info@oilgasdenmark.dk>; kontakt@polio.dk; 
kontakt@rockwoolfonden.dk; info@rgo.dk; skat@seges.dk; skad@skad.dk; sanst@sanst.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; 
SMV@SMVdanmark.dk; UlykkesPatientForeningen <kontakt@ulykkespatient.dk>; aeldresagen@aeldresagen.dk 
Cc: Emma Sommer Degn <ESD@skm.dk> 
Emne: Høring af bekendtgørelse om registreringsafgift (SKM: 647913) 
 
(Genfremsendelse) 
  
Til Høringsparterne  
 
Hermed endes forslag bekendtgørelse om registreringsafgift.  
 
Vedhæftet er bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste.  
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Skatteministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag 
den 21. maj 2021.  

Med venlig hilsen 

Vibeke Nørgaard Sylvest 
Miljø, energi og motor [MEM] 
 
Mobil72374524  
MailVNS@skm.dk  

 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
DK 1402 - København K 
 
Mailskm@skm.dk 
Webwww.skm.dk 

 
  

Til: 'hoering@3f.dk' (hoering@3f.dk), john.frederiksen@3f.dk (john.frederiksen@3f.dk), 
samfund@advokatsamfundet.dk (samfund@advokatsamfundet.dk), ac@ac.dk (ac@ac.dk), 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk), info@abdk.dk (info@abdk.dk), autig@autig.dk 
(autig@autig.dk), info@autocamperraadet.dk (info@autocamperraadet.dk), info@bilsynsbranchen.dk 
(info@bilsynsbranchen.dk), Retssikkerhed (Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk), info@brintbranchen.dk 
(info@brintbranchen.dk), info@businessdanmark.dk (info@businessdanmark.dk), info@campingbranchen.dk 
(info@campingbranchen.dk), bol@carta.dk (bol@carta.dk), post@cat-taxi.dk (post@cat-taxi.dk), 
info@cepos.dk (info@cepos.dk), cevea@cevea.dk (cevea@cevea.dk), DAKOFA (dakofa@dakofa.dk), 
info@dfac.dk (info@dfac.dk), dmu@dmusport.dk (dmu@dmusport.dk), drf@travelassoc.dk 
(drf@travelassoc.dk), drc@thehost.dk (drc@thehost.dk), politik@shareholders.dk (politik@shareholders.dk), 
post@autogenbrug.dk (post@autogenbrug.dk), kl@d-a-b.dk (kl@d-a-b.dk), dasu@dasu.dk (dasu@dasu.dk), 
daf@daf.dk (daf@daf.dk), info@dbr.dk (info@dbr.dk), info@dbfu.dk (info@dbfu.dk), Søren Jakobsen (Dansk 
Energi (sja@danskenergi.dk), info@danskenergi.dk (info@danskenergi.dk), Dansk Erhverv 
(hoeringssager@danskerhverv.dk), danskgartneri@danskgartneri.dk (danskgartneri@danskgartneri.dk), 
dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk), kontakt@dansklokalsyn.dk (kontakt@dansklokalsyn.dk), 
per@danskmaskinhandel.dk (per@danskmaskinhandel.dk), methanolassociation@gmail.com 
(methanolassociation@gmail.com), info@dpt-dk.org (info@dpt-dk.org), drf@travelassoc.dk 
(drf@travelassoc.dk), dts@dts.dk (dts@dts.dk), duf@duf.dk (duf@duf.dk), mail@danskeadvokater.dk 
(mail@danskeadvokater.dk), danske-biludlejere@mail.tele.dk (danske-biludlejere@mail.tele.dk), thh@dlg.dk 
(thh@dlg.dk), Danske Speditører (info@dasp.dk), info@danskesynsvirksomheder.dk 
(info@danskesynsvirksomheder.dk), danva@danva.dk (danva@danva.dk), dt@datatilsynet.dk 
(dt@datatilsynet.dk), dbi@bilimp.dk (dbi@bilimp.dk), bil@di.dk (bil@di.dk), hoering@di.dk (hoering@di.dk), 
DI – Transport (transport@di.dk), klarlovgivning@digst.dk (klarlovgivning@digst.dk), eksportraadet@um.dk 
(eksportraadet@um.dk), info@erfagruppen-bilsyn.dk (info@erfagruppen-bilsyn.dk), letbyrder@erst.dk 
(letbyrder@erst.dk), FDL (fdl@fdl-vm.dk), fdm@fdm.dk (fdm@fdm.dk), mail@finansdanmark.dk 
(mail@finansdanmark.dk), post@finansogleasing.dk (post@finansogleasing.dk), post@finansforbundet.dk 
(post@finansforbundet.dk), Finanstilsynet (Finanstilsynet@ftnet.dk), foa@foa.dk (foa@foa.dk), 
Forbrugerrådet (hoeringer@fbr.dk), info@forcetechnology.com (info@forcetechnology.com), fds@skat.dk 
(fds@skat.dk), fdr@fdr.dk (fdr@fdr.dk), Formand@fdr.dk (Formand@fdr.dk), fp@forsikringogpension.dk 
(fp@forsikringogpension.dk), fse@fse.dk (fse@fse.dk), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), per@danskmaskinhandel.dk 
(per@danskmaskinhandel.dk), ITD (itd@itd.dk), info@justitia-int.org (info@justitia-int.org), kontakt@kraka.org 
(kontakt@kraka.org), info@lf.dk (info@lf.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk), ms@ms.dk (ms@ms.dk), 
lak@ms.dk (lak@ms.dk), kontor@mff-dk.dk (kontor@mff-dk.dk), mdp@advokatprince.dk 
(mdp@advokatprince.dk), mhs@motorhistorisk.dk (mhs@motorhistorisk.dk), Olie Gas Danmark 
(info@oilgasdenmark.dk), kontakt@polio.dk (kontakt@polio.dk), kontakt@rockwoolfonden.dk 
(kontakt@rockwoolfonden.dk), info@rgo.dk (info@rgo.dk), skat@seges.dk (skat@seges.dk), skad@skad.dk 
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(skad@skad.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk), jesper.Kiholm@skat.dk (jesper.Kiholm@skat.dk), 
SMV@SMVdanmark.dk (SMV@SMVdanmark.dk), kontakt@ulykkespatient.dk (kontakt@ulykkespatient.dk), 
aeldresagen@aeldresagen.dk (aeldresagen@aeldresagen.dk) 

Cc: Emma Sommer Degn (ESD@skm.dk) 
Fra: Vibeke Nørgaard Sylvest (VNS@skm.dk) 
Titel: Høring af bekendtrgørelse om registreringsafgift 
Sendt: 07-05-2021 10:28 
 







 

FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

 

 

7. maj 2021 

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om 
registrering af køretøjer 
 

Skatteministeriet har den 19. april 2021 fremsendt ovennævnte udkast til 

ændring af bekendtgørelse til FSR - danske revisorer med anmodning om 

bemærkninger. 

 

Vi har ingen bemærkninger til udkastet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Andreas Munk Hansen  

Skattekonsulent   
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Skatteministeriet 
 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 
 
Telefon:  7221 8899  

E-mail:  info@fstyr.dk  

Web:  www.fstyr.dk 
 
Sagsbehandler: CGOH 

Sagsnr.: TS0090501-00162 

11-05-2021 

 
 
 

Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 

 
Færdselsstyrelsen har den 6. maj 2021 modtaget en høring fra Skatteministeriet vedr. udkast til 
ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer, som hermed besvares.  
 
Med den foreslåede ændring i § 2, stk. 3, får Motorstyrelsen mulighed for at dispensere fra 
kravet om angivelse af køretøjsejerens adresse ved registrering af et køretøj, hvis særlige 
grunde taler for det.  
 
Den foreslåede ændring kan medføre, at køretøjsejere, der fritages fra kravet om angivelse af 
køretøjsejerens adresse, og som samtidig er fritaget fra digital post, ikke kan kontaktes med 
henblik på opkrævning af afgifter, bøder, indkaldelse til syn, administrative bøder ved 
udeblivelse fra syn, inddragelse af godkendelser samt politiets arbejde med inddragelse af 
nummerplader mv.  
 
Eksempelvis skal et registreret køretøj regelmæssigt fremstilles og godkendes til periodisk syn 
efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Synsindkaldelsen 
sendes til køretøjets ejer (bruger) med digital post senest en måned før synsfristen. Hvis 
køretøjets ejer (bruger) er fritaget for digital post, vil synsindkaldelsen blive sendt med 
almindelig post til køretøjets ejer (bruger) til den adresse, der er oplyst i Køretøjsregisteret.  
 
Den foreslåede ændring indebærer, at det ikke vil være muligt at fremsende synsindkaldelser til 
køretøjsejere, som af Motorstyrelsen har fået dispensation fra kravet om angivelse af adresse, 
når køretøjsejeren samtidig er fritaget fra digital post. Endvidere kan der heller ikke udstedes 
administrative bøder til disse køretøjsejere, såfremt køretøjet efter udstedelse af erindringsbrev 
ikke rettidigt er blevet fremstillet og godkendt til syn.  
 
Færdselsstyrelsen bemærker endvidere, at det af § 6, stk. 1, i lov om registrering af køretøjer 
fremgår, at der for køretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret, udstedes en 
registreringsattest i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for 
motorkøretøjer. Ifølge direktiv nr. 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, 
som senest ændret ved direktiv 2014/46/EU, bilag 1, stk. II.5, punkt C. 1, skal EU-
registreringsattestens del I bl.a. indeholde oplysning om følgende: 
 
(C) personoplysninger  
(C.1) indehaver af registreringsattesten:  
(C.1.1) efternavn(e) eller firmanavn  
(C.1.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)  
(C.1.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen. 
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Side 2 (2) 

 

Det er en tilsvarende problematik, når registreringsattesten ifølge direktivet kan/skal indeholde 
oplysninger om køretøjsejerens/-brugerens adresse som beskrevet i bilagets stk. II.6, punkt 
C.2.3 og C.3.3. 
 
Det bør derfor undersøges, om adresseoplysninger på indehaveren af registreringsattesten eller 
ejeren og brugeren af køretøjet i pågældende tilfælde overhovedet kan udelades på attesten, 
idet dette umiddelbart efter Færdselsstyrelsens opfattelse strider imod EU-retten. 
 
En anden problemstilling er, om udeladelse af adresseoplysninger på ejeren (brugeren) af 
køretøjet på registreringsattesten medfører, at dokumentet ikke kan anvendes som 
dokumentation i andre lande, eksempelvis ved politikontrol af køretøjet ved kørsel i udlandet. 
Dette spørgsmål bør også afklares inden udstedelse af ændringsbekendtgørelsen i den 
foreslåede udgave.  
 
Færdselsstyrelsen vurderer på den baggrund, at den foreslåede ændring i § 2, stk. 3, vil have 
en negativ indvirkning på trafiksikkerheden og beskyttelse af miljøet, da de nævnte køretøjer 
ikke fremadrettet vil kunne indkaldes til periodisk syn. Det fremgår dog ikke af 
høringsmaterialet, hvor mange køretøjer der vil blive berørt af den foreslåede ændring.  
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at Skatteministeriet tager kontakt til 
Færdselsstyrelsen forud for udstedelse og ikrafttrædelse af § 2, stk. 3.  
 
Færdselsstyrelsen har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i punkt 2 og 3.   
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Skatteministeriet 

Att.: Kamilla Sørensen 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

Den 7. maj 2021 

 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af 
køretøjer 

 

Dansk Erhverv har modtaget høringen d. 19. april 2021. 

 

Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til høringen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Baasch Pindbo 

Chefkonsulent 
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Motorhistorisk Samråd har til 

formål at fremme bevarelsen 

og anvendelsen af motor-

køretøjer af motorhistorisk 

interesse i Danmark. 

 

Samrådet varetager de til-

sluttede foreningers fælles 

interesser, dvs. overordnede 

og generelle opgaver overfor 

myndigheder, inden- og 

udenlandske organisationer, 

herunder medlemskabet af 

den internationale veteran-

køretøjsorganisation: 

Féderation Internationale Des 

Vehicules Anciens (FIVA). 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 - København K 

 

Lovgivningogoekonomi@skm.dk 

 

J.nr. 2021-871 

 

Dispensation for fast adresse i register for motorkøretøjer 

 

Motorhistorisk Samråd vil med dette høringssvar gøre ministeriet 

opmærksomme på en beslægtet problemstilling.  

 

Fra tid til anden modtager Motorhistorisk Samråd henvendelser fra borgere, 

der ejer veterankøretøjer, og hvor disse ejere i en kortere eller længere 

årrække flytter deres bopæl til udlandet, grundet arbejde eller andet. 

Problemet opstår her hvis de ikke ønsker at afhænde deres køretøj, men i 

stedet vil opbevare det eksempelvis ved deres sommerhus eller lignende, til 

brug når de gæster Danmark. Køretøjet kan have en lang historisk tilknytning 

til familien der gør at man ikke ønsker at sælge det, eller det kan være 

registreret på de oprindelige nummerplader fra da køretøjet var nyt. Der kan 

også være andre forhold der gør at det ikke er ønskeligt at afhænde eller 

afmelde et sådant køretøj. 

 

I dag løses den slags udfordringer ved diverse krumspring, som f.eks. at 

omregistrere veterankøretøjet til et familiemedlem. Ud over at det udfordrer 

den gensidige tillid inden for familiens rammer, så er det jo heller ikke ideelt at 

der skal findes metoder til omgåelse af lovgivningen. 

 

I princippet findes dispensationsmuligheden allerede i dag, i bekendtgørelsens 

§2 stk. 3. Styrelsen benytter den bare ikke, i de ovenstående situationer. Vi 

håber derfor, med denne besvarelse, at ministeriet vil tydeliggøre en 

dispensationsmulighed i denne lovbehandling som i de ovenstående 

eksempler. Vi vil derfor anmode Motorstyrelsen om, at udarbejde nærmere 

retningslinjer der vil kunne sikre, at dispensationsmuligheden fra 

adressekravet vil kunne forløbe gnidningsløst også for ejere af 

veterankøretøjer. 

 

Skulle der være behov for yderligere opklaring af de fremførte argumenter, så 

stiller vi os gerne til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

Steen Rode-Møller 

Formand 

Motorhistorisk Samråd 
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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 

07.05.2021 
J.nr.:  2021-066854 

Sagsbehandler: TMP005 

 
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer 
 

Skatteministeriet har ved e-mail af 22. april 2021 sendt udkast til ændring af 

bekendtgørelse om registrering af køretøjer i høring, hvorefter Motorstyrelsen får 

mulighed for at dispensere fra kravet om angivelse af ejerens adresse ved 

registrering af et køretøj, hvis særlige grunde taler herfor.  

 

Rigspolitiet har følgende bemærkninger til forslaget om ændring af 

bekendtgørelsens § 2, stk. 3:  

 

Det fremgår af høringen, at der ved ændringen kan tages hensyn til hjemløse og 

andre, som ikke har en registreret bopæl, men som har et køretøj. Det forventede 

omfang af dispensationer er ikke oplyst i forbindelse med høringen.  

 

Rigspolitiet skal bemærke, at bøder fra politiet fremsendes via e-boks. Såfremt der 

ikke er angivet en adresse på modtageren, vil sagen gå ind på en fejlliste hos politiet, 

der herefter vil forsøge at finde frem til, hvor vedkommende kan kontaktes, hvilket 

medfører merarbejde for politiet. Dette gælder, selvom vedkommende er tilmeldt 

e-boks. 

 

Rigspolitiet har ingen bemærkninger til indførelsen af elektronisk betaling med 

henblik på at mindske risikoen for hvidvask i motorekspeditionerne, dog således at 

der fortsat er mulighed for at betale kontant for ydelser, der kræver personligt 

fremmøde.  
 
Der henvises til Skatteministeriets j.nr. 2021-871. 
 

 

POLITIOMRÅDET 

 

Nationalt Færdselscenter  
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