Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
Følgende bil med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg, er blevet monteret med tilkoblingsanordning (træktøj/anhængertræk) efter bilfabrikantens anvisninger:
Mærke og model

*)

Registreringsnummer

Stelnummer

*)

Registreringsnummer skal kun angives for registrerede biler.

Bilen opfylder de særlige krav for køretøjer til synsfri sammenkobling.
Tilkoblingsanordningen er forsynet med mærkning, der angiver fabrikat og typebetegnelse samt største teknisk
tilladte vægt af påhængskøretøj eller D-værdi, jf. EF-direktiv 94/20/EF.
Bilen ønskes registreret til synsfri sammenkobling med følgende vægtdata:

Påhængskøretøjets største totalvægt (kg) med bremser
Påhængskøretøjets største totalvægt (kg) uden bremser

Undertegnede er momsregistreret som autoreparationsværksted, eller til detailhandel med biler eller campingvogne,
og har SE-nr.:

Virksomhedens stempel

Dato

Underskrift

•••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••

Erklæringen afgives under strafansvar.

2013.08

Læs vejledningen om registrering og udfyldelse af blanketten på næste side.

21.053

Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives.
Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra felt til felt
med tabulatortasten. Blanketten kan evt. udprintes og
udfyldes med blokbogstaver.

Udfyldelse af blanketten

Bilens mærke, model, stelnummer og registreringsnummer overføres fra bilens registreringsattest (eller
typeattest). Registreringsnummer skal dog kun angives
for registrerede biler.

Om registrering til synsfri sammenkobling uden syn

Virksomheder, der monterer tilkoblingsanordning (træktøj/anhængertræk) og afgiver omstående erklæring, skal
være momsregistreret som autoreparationsværksted eller
til detailhandel med biler eller campingvogne.
Bilen

– må højst have en tilladt totalvægt på 3500 kg, og
– anmeldelse til registrering på et skattecenter skal
ske, inden bilen tages i brug efter montering af
tilkoblingsanordningen, og kan kun foretages uden
syn, hvis anmeldelsen sker højst 8 år efter bilens
førsteregistrering (se registreringsattesten).
Tilkoblingsanordningen

– skal have 50 mm koblingskugle og mærkning
(mærkeplade), der angiver fabrikat og typebetegnelse, samt størsteteknisk tilladte vægt af
påhængskøretøj eller D-værdi, jf. EF-direktiv
94/20/EF,
– skal monteres efter bilfabrikantens anvisning,
– skal være forsynet med beslag ved tilkoblingsanordningen for tilslutning af påhængskøretøjets
sprængwire
– (beslaget må ikke være anbragt på en aftagelig del
af tilkoblingsanordningen), og
– el-forbindelsen (7- eller 13-polet el-stik) skal
forbindes i henhold til bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer.

Påhængskøretøjets største totalvægt med/uden bremser
må ikke overstige:
a) de af bilfabrikanten fastsatte største teknisk tilladte
vægte af påhængskøretøj med/uden bremser
(se bilens typegodkendelse på Færdselsstyrelsens
hjemmeside, www.fstyr.dk, eller anden teknisk
information fra importøren af bilen),
b) den af tilkoblingsanordningsfabrikanten fastsatte
største teknisk tilladte vægt af påhængskøretøj
(se mærkeplade eller beregnet ud fra D-værdi), og
c) for påhængskøretøj med bremser
– bilens tilladte totalvægt (dog 1,5 gange bilens
tilladte totalvægt for terrængående bil),
– 3500 kg.
for påhængskøretøj uden bremser
– 50% af bilens tjenestevægt
(køreklar vægt med fuld tank samt fører),
– 750 kg.
Angiv de mindste af de under a), b) og c) nævnte vægte.
Der kan eventuelt angives mindre vægte end de ovenfor
nævnte, hvilket kan være nødvendigt, hvis ejeren kun
har kørekort til kategori B. Se herom i Rådet for Større
Færdselssikkerheds hjemmeside, www.sikkertrafik.dk
Vægtene skal afrundes til nærmeste hele tal.

Såfremt D-værdi er angivet, kan største tilladte vægt af
påhængskøretøj (i kg) beregnes som:
TxD
(0,00981 x T) - D

2013.08

hvor T er bilens tilladte totalvægt i kg, og D-værdien er
angivet i kN.

21.053

Efter montering anmeldes bilen (inden den tages i
brug) til registrering på et motorcenter og denne
blanket afleveres i udfyldt stand på motorcentret
sammen med registreringsattesten.

