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Til Transport- og Boligministeriet 

Sendt via mail til amk@trm.dk og trm@trm.dk 

Journalnummer: 2019-4815. 

 

Bemærkninger til supplerende høring på ændringer af synsloven 

 

Indledningsvis kvitteres for, at der gennemføres en supplerende høring på ændringer af 

synsloven og at ministeriet overordnet har taget budskabet om at lempelser vedrørende 

kommende regler for godkendelse af landbrugskøretøjer er nødvendige til sig. Vi takker 

for at måtte afgive kommentarer på denne supplerende høring. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Vi er overordnet set positive overfor, at der med den supplerende høring er lagt op til bl.a. 

tidslig udskydelse for indførelse af nye krav, samt at ministeriet viser en gryende 

forståelse for at benytte den rummelighed og fleksibilitet, der er for landbrugskøretøjerne i 

medfør af Forordning 167/2013 for Landbrugskøretøjer. Dog mener vi på nogle områder, 

at der ikke er tale om tilstrækkelige lempelser ift. det mulige. Dette uddybes senere.  

 

Vi kvitterer også for forståelsen for, at alle køretøjer ikke skal gennem en teknisk tjeneste, 

men har fortsat nogle forbehold overfor, hvad det nærmere indhold af en ny model må 

være. Ift. godkendelse af landbrugskøretøjer er det vigtigt at holde sig for øje, at de ikke 

er skabt til en transportopgave, men til at udføre en specifik arbejdsopgave i marken – om 

det er såning, udlægning af gylle, pløjning – samt at køretøjerne også ofte er udviklet til 

nicheproduktioner, der skal udføre en særlig og specifik opgave. Derudover minder vi 

også om, at der kontinuerligt foregår en del innovation og udvikling vedrørende 

køretøjerne i relation til deres arbejdsopgaver in situ – en innovationskraft, som det bør 

sikres ikke tages ud af erhvervet med nye regler.  

 

Afslutningsvis har vi fortsat forbehold overfor udvidede beføjelser til ministeren 

vedrørende periodisk syn, samt hvad registrering vil indebære. Disse forhold er ikke 

ændret ifm. denne supplerende høring. Vi må endvidere bemærke, at vi fortsat er 

nervøse og skeptiske overfor processen og deadline til 1. september 2020. Der er mange 

delelementer ift. den samlede typegodkendelsesproces vi fortsat ikke har indsigt i.  

 

Under de specifikke bemærkninger uddybes nærmere vedrørende: 
1. Udskydelse af ikrafttrædelse 

2. Alternative krav til små serier 

3. National godkendelse af nye individuelle køretøjer 

4. Tredjepartsorgan 

5. Periodisk syn 

6. Registrering 
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Specifikke bemærkninger 

 

1. Udskydelse af ikrafttrædelse 

I første høringssvar problematiserede vi ikrafttrædelsesdatoen – 1. september 2020. For 

det første fordi datoen ikke har sammenhæng til forordningen for landbrugskøretøjer. For 

det andet fordi vi frygter, at systemet ikke er klar til denne dato og derved bliver en 

flaskehals for erhvervet. Og for det tredje fordi en række køretøjer allerede er på vej på 

markedet, og vi ikke kender deres stilling i denne proces. Det var derfor en klar 

opfordring, at ikrafttrædelsesdatoen blev udskudt. 

 

Det er positivt at konstatere, at der er foretaget ændringer vedrørende 

ikrafttrædelsesdatoen. Udskydelsen laves med henvisning til §1e og §1f, dvs. de 

individuelle køretøjer og de ibrugtagne og konstruktivt ændrede, for hvilke eksisterende 

regler gælder til 2022.  

 

Der kan her være en vis usikkerhed om fortolkning. Vi forstår, at man som producent kan 

vælge at betragte sit køretøjer som individuelt køretøj, hvormed ens køretøjer kan køre 

efter eksisterende regler frem til 2022. Er dette den rette forståelse, så er udskydelsen af 

ikrafttrædelse meget positiv. Bør tolkningen være mere stram, så hvis en producent har 

en serie, så skal den gennem de nye godkendelsesregler, dvs. ikke kan dækkes ind 

under §1e, men nødvendigvis skal forstås som køretøj under §1c, så er den tidslige 

udskydelse ikke meget værd. Derved vil der ikke være tale om nævneværdige lempelser 

for agroindustrien og problematikken med manglende tid til omstilling er den samme, 

hvilket vi i det tilfælde kun forholde os kritiske overfor. 

 

Agroindustrien kan på mange områder se god gavn af EU-typegodkendelsen og små 

serie godkendelse på sigt. Det kan gavne eksporten især. Det er blot ønsket, at 

ikrafttrædelsen har en tidshorisont, der giver branchen mulighed for at være klar til dette.  

 

Som fremført i tidligere høringssvar arbejdes med tidshorisonter på 2-3 år, når branchen 

udvikler køretøjer. 

 

Forslag: Ministeriet bedes bekræfte, at tolkningen af udskydelse af ikrafttrædelsesdato 

kan omfatte alle typer køretøjer, fordi producenter kan betragte deres produkt som 

individuelt køretøj. 

 

Er dette ikke den rettet tolkning, foreslås nedenstående ændring: 

 

Forslag til ændring: At § 2, stk. 2 udvides til også at omfatte køretøjer i §1 c, dvs. 

ordlyden ændres til: ”Transportministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1 

c, § 1 e og § 1 f (…)”  

Ved ovenstående ændring vil agroindustrien have mulighed for den nødvendige 

omstilling, ligesom man vil være ude over problematikken om køretøjer på vej på marked. 

 

2. Alternative krav til små serie 
Vi noterer os, at ministeriet har lyttet til opfordringen om at anvende den fleksibilitet 
Forordning 167/2013 tillader. I hvert fald vedrørende de små serier, hvor man vil benytte 
forordningens mulighed for at stille ”alternative krav”.  
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Dog bekymrer følgende formulering i høringsbrevet: ”Alternative krav skal i videst mulige 
omfang svare til forordningernes krav ”. Det gør erhvervet tvivlende overfor, om der reelt 
kan forventes mere fleksibilitet/lempelser.  
 
Vi stiller os meget gerne til rådighed for drøftelser om definitionen af alternative krav. 

 

Spørgsmål: Et afklarende spørgsmål til de små serier og hvilke køretøjer, der er omfattet 

af denne mulighed: Af bilag II i Forordning 167/2013 er det alene køretøjskategorier T og 

C, der er defineret og sat grænser for hvornår er små serie. Betyder det at R og S ikke 

kan defineres inden for rammen af ”små serie”? Og hvis de kan, hvad er så grænserne 

for disse? 

 

3. National godkendelse af nye individuelle køretøjer 

Med den supplerende høring er der lagt op til lempelser for de individuelle køretøjer. 

Lempelserne vedrører udskydelse af reglernes ikrafttrædelse og at ministeriet lægger op 

til lempelse ift. EU-typegodkendelse, da man også for de nationale individuelle 

godkendelser vil finde alternative krav.  

 

I udgangspunktet vil vi gerne kvittere for, at der bliver tænkt i lempelser. Men vi må 

fastholde, at det ikke er et krav i forordningen, at disse køretøjer skal igennem en national 

godkendelsesproces.  

 

Forordning 167/2013, Art. 1: ”Denne forordning finder ikke anvendelse på 

godkendelse af individuelle køretøjer.” 

 

Med den supplerende høring fremgår det, at ministeriet fortsat ønsker, at disse køretøjer 

skal gennem en teknisk tjeneste. Det forudser vi er så voldsomt fordyrende, at det vil 

kunne lukke produktionen af individuelle køretøjer, da omkostningen kun kan fordeles på 

ét køretøjer – og ikke på flere som små serier eller EU-type-serier som forordningen 

kræver skal gennem teknisk tjeneste.  

 

Den danske agroindustri har erfaringer med nationale godkendelser fra fx Tyskland ift. 

produkter de laver serier af. Her er erfaringerne, at det koster mere end en halv mio. kr. at 

komme gennem denne godkendelsesproces, hvilket indbefatter udgifter til tekniske 

tjeneste, ingeniøromkostninger til forberedelse, værkstedsomkostninger til test og 

implementeringsomkostninger. Dertil kommer årlige omkostninger til løbende 

vedligeholdelse af relevant materiale. 

 

En sådan omkostning på individuelle køretøjer, der vil skulle gennem teknisk tjeneste for 

godkendelse her i Danmark, kan simpelthen ikke honoreres. Ét køretøj kan ikke bære 

den ekstraudgift, og resultatet vil være, at produktionen ophører. 

 

De individuelle køretøjer laves typisk til at løse en meget specifik opgave gerne i en 

nicheproduktion. Man risikerer derved både at ramme selve produktionen af disse 

køretøjer og dernæst nicheproduktionen ude på markerne. 

 

4. Tredjepartsorgan og konstruktive ændringer 

Med den supplerende høring indføres begrebet tredjepartsorgan. Som vi forstår det, er 

det en art ”mildt alternativ” til teknisk tjeneste målrettet de ibrugtagne og konstruktivt 

ændrede køretøjer.  
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Det er positivt, at der er forståelse for, at det vil være alt for dyrt og derved skadende for 

erhvervet at skulle have alle køretøjer gennem tekniske tjeneste. Vi har dog svært ved at 

vurdere tredjepartsorganet og værdien af denne på nuværende tidspunkt (herunder i hvor 

høj grad det reelt er den lempelse det lægges op til at være), da vi mangler indsigt i 

nærmere beskrivelse og krav. Vi mangler kort sagt viden for at kunne vurdere 

konsekvenserne.  

 

I forlængelse heraf må vi anmode om at ministeriet tager den nødvendige tid til at lave et 

grundigt forarbejde sammen med erhvervet fremfor at haste ny lovgivning igennem. 

I forhold til konstruktive ændringer er det uklart for os hvad omfanget af disse vil være. 

Initialt må vi udfordre om dette er nødvendigt og spørge til hvilket behov der ligger bag, 

og hvilke ændringer der i fald vil matche dette behov. 

 

Ændringer og tilpasning af maskiner er en vigtig del af innovationen og udviklingen i 

erhvervet. Hvis det er den eksisterende synslov, der ligger til grund, så forstår vi, at det er 

ved en ændring på 50 kg, jf. §22. Denne synslov tager ikke udgangspunkt i 

landbrugskøretøjer, og det vi risikerer er, at fx et simpelt hjulskifte til tvillingehjul, der 

anvendes for at skåne jorden, vil være ændring, der vil kræve et besøg hos det 

kommende tredjepartsorgan. Dette er en uholdbar situation og kræver nærmere afklaring.  

 

5. Periodisk syn 

 

Vi må fortsat forholde os meget skeptisk over for de udvidede beføjelser, der gives til 

ministeren ift. at kunne bestemme hvilke køretøjer, der skal til periodisk syn.  

Med ændringen af synslov affattes den paragraf, der definerer, hvilke køretøjer der skal til 

periodisk synes, og ministeren bemyndiges til at fastsætte dette. 

 

”§ 4. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om syn og omsyn af køretøjer, 

herunder tekniske krav for udførelsen heraf.”  

 

Vi må på det kraftigste understrege, at vi ikke kan bakke op om denne affatning.  

I den nuværende synslov er defineret hvilke køretøjer, der skal til periodisk syn. Vi mener 

at denne praksis bør fastholdes. Vores bekymring er, at der uden forudgående 

demokratisk proces vil blive pålagt vores køretøjer nye byrder – både administrativt og 

økonomisk i form af afgift.  

 

Ved følgegruppemøde til denne typegodkendelsesproces har vi problematiseret dette 

overfor Færdselsstyrelsen. De svarer mundtligt, at dette ikke er intentionen. Men dette er 

ikke tilstrækkelig sikkerhed for erhvervet. 

 

Forslag til ændring: Vi foreslår at §2 stk. 1 ikke affattes og man fastholder oprindelig 

formulering, hvor synspligtige køretøjer eksplicit nævnes: 

”§ 2 Trafikstyrelsen kan indkalde følgende køretøjer til periodisk syn: 
1) vare- og lastkøretøjer, 
2) personbiler, 
3) udrykningskøretøjer, og 
4) biler og motorcykler, der benyttes erhvervsmæssigt til befordring af 
personer, udlejes uden fører eller benyttes til øvelseskørsel 
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6. Registrering 

Typegodkendelsesprocessen har tre led: 1 Teknisk tjeneste, 2 Godkendelse og 3 

Registrering. 

 

Pt. foregår det meste registrering af køretøjer i Danmark i DMR. Det er dog de færreste 

landbrugskøretøjer, der hører til i DMR, fordi DMR er et register med ophæng til afgifter 

og mange landbrugskøretøjer er ikke er afgiftspligtige.  

 

Vi forudser en udfordring vedrørende en registrering af landbrugskøretøjer efter 

godkendelse af disse. Hvor skal dette i fald foregå?  

 

Vi mener ingen lunde det skal være i DMR, da dette som nævnt er et afgiftsregister. Vi 

frygter, at det vil åbne en nem mulighed for på sigt at pålægge erhvervet nye afgifter.  

Desuden er systemet slet ikke indrettet til landbrugskøretøjer. Vi ved fra den langtrukne 

sag om TEMPO40 at denne ”løsning” er dårlig.  

 

Udfordringen med registrering er endnu en grund til at vi mener, at man ikke bør gå 

længere end forordningen, som man er på vej til nu, men blot bør fokusere på EU-

typegodkendelserne og de små serier. Kan et registreringssystem ikke undgås bør det i 

så fald være et andet end DMR og uden sammenhæng til afgiftsområdet. 

 

Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at vi står til rådighed for nærmere drøftelser om 

indhold og udformning af de nye regler. 

 

Med venlig hilsen 
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