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Til Færdselsstyrelsen  
Sendt via mail til: info@fstyr.dk , cc: pdy@fstyr.dk  
 

J.nr. TS2060100-00112. 

Høringssvar på udkast til vejledning til syn at køretøjer 

 

Hermed fremsendes høringssvar på udkast til vejledning til syn af køretøjer. 

 

Vi har kommentarer til nedenstående områder: 

1) Læsevenlighed vedrørende højhastighedstraktorer 

2) Emissionskrav og manglende opdatering 

3) Nye krav til stribet afmærkning af brede køretøjer. 

4) Ny tilladt maksimal højde  

5) Køretøjers maksimale bredde og sikkerhedsudstyr 

 

AD1) Læsevenlighed vedrørende højhastighedstraktorer 

Vi mener der kunne være brug for øget læsevenlighed vedrørende traktorer, der kører mere end 40 

km/t og hvilke regler de hører under i vejledning. De hurtigere traktorer er berørt under afsnittet 020 

Biler, men det vil øge forståelse, læsevenligheden og anvendelsen betydeligt, hvis der i afsnittet om 

traktorer som minimum er en henvisning omkring traktorer, som er produceret i henhold til 

167/2013-EU ”b”. 

Afsnit 050 Traktor omtaler kun ATV’ere der skal køre hurtigere end 40 km/t, og at de synes under 

bilregler. Så vidt vi læser omhandler det ikke traktorer.  

Til gengæld forstår vi, at indplaceringen af højhastighedstraktorer er anderledes end ”almindelige” 

traktorer – nemlig under kategorierne N1 eller N2. Men der står ikke under disse kategorier eksplicit 

hvordan. Det kunne vi godt ønske, for at opnå afklaring, ligesom vi godt kunne ønske, at der var 

henvisninger mellem afsnittene. 

 

AD2) Emissionskrav og manglende opdatering 

I afsnit 7.06.050 Traktor, som omhandler motorteknologikrav i forhold til emissionskravene, virker 

ikke opdateret. Det nyeste i denne vejledning er trin IV fra 2014 (jf. s. 282), men trin V startede 1. 

januar i år. Vi må derfor forespørge, om dette mangler opdatering? 

 

AD3) Nye krav til stribet afmærkning af brede køretøjer 

Ift. 6.10.002 vedr. stribet afmærkning af brede køretøjer fremgår det, at en påhængsvogn under 

2,55 godt må men ikke skal anvende stribet afmærkning. Det fremgår dog ikke om en traktor og 

motorredskab under 2,55 m må men ikke skal anvende denne afmærkning. Denne mulige stribede 

afmærkning bør også være mulig under 2,55, da det vil være lettest både praktisk og i forhold til 
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forståelse af regler. Derudover, så omtales liftophængte redskaber omtales slet ikke. Det er vigtigt 

at liftophængte redskaber får samme regler som bugserede redskaber (påhængsredskaber). 

 

AD4) Ny tilladt maksimal højde: 

Der står i ændringerne at lastbilhøjden hæves til 4,1 m. Dette kvitterer vi for, da det er en ændring, 

der er meget vigtig for landbrugs- og fødevareerhvervet og vi ser frem til at bekendtgørelsen træder 

i kraft. 

 

AD5) Køretøjers maksimale bredde og sikkerhedsudstyr 

3.02.001 (2) (s. 102) Listen over dele, der kan ses bort fra, når man måler et køretøjs bredde, 

udvides til at omhandle snekæder samt sikkerhedsrækværk på bil og påhængskøretøj, der kan 

transportere mindst to køretøjer, og hvor rækværket er oppe i en højde af 2,00 til 3,70 m (store 

”biltransportere”).  

 

Det er et fornuftigt sikkerhedsmæssigt tiltag. Af hensyn til sikkerhed vil vi foreslå, at listen udvides til 

også at omhandle ”sikkerhedsrækværk som kan låse halmballerne på ladet” og ”rullenet som kan 

sikre halmballerne imod at falde af ladet”.  

 

Øvrige 

Afslutningsvis er vi nødt til i relation til syn at nævne, at rammerne omkring TEMPO 40 fortsat ikke 

er på plads, hvilket giver betydelige udfordringer med at kunne anvende denne ordning bl.a. ift. 

håndtering, registrering og nummerpladetyper.  
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