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Testudstyr & Bilsyn
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SKAD:

Nye krav om prøvning fordyrer
bilimport og opbygning
Køretøjbyggernes brancheforening SKAD står uforstående overfor en ny bekendtgørelse og har klaget til Færdselsstyrelsen
og transportministeren.

Det bliver dyrere og mere besværligt
at importere køretøjer til Danmark og ombygge
med en ny bekendtgørelse, advarer SKAD.

Nye regler for ombyggede biler
Skarpere kontrol med konstruktive ændringer berører autobranche-aktører.

Udenlandske rustvogne er længere end dansk standard tillader.

Af Claus Djørup

LOVGIVNING Sidste sommer

indrømmede transportminister Ole Birk Olesen (LA),
at Færdselsstyrelsens retningslinjer for ombyggede
biler ikke er fuldt ajourført.
- Regelgrundlaget for
godkendelse kan derfor være uklart for synsvirksomhederne. På denne baggrund vil Færdselsstyrelsen
derfor snarest muligt revidere ”Vejledning om syn af
køretøjer”, oplyste Ole Birk
Olesen.
Revisionen er nu gennemført med en ny bekendtgørelse, der trådte i
kraft 1. maj, efter en høringsrunde, der kun har
ført til mindre tekniske rettelser, ifølge Færdselsstyrelsen. Reglerne for konstruktive ændringer og
sammensatte køretøjer løftes en klasse op – fra vejledning til bekendtgørelse.
Den ny bekendtgørelse
flytter tekniske krav og
kontrol- og afprøvningsmetoder for ibrugtagne køretøjer fra ”Vejledning om
syn og godkendelse af køretøjer” (VOSAK) til bekendtgørelsen.
Der er dog ikke tale om en

direkte overførelse af vejledningens tekst til bekendtgørelse, understreger
Færdselsstyrelsen. Enkelte
kontrol- og afprøvningsprocesser forenkles.
Der skal udarbejdes en
prøvningsrapport for hvert
køretøj, hvorpå der er foretaget konstruktive ændringer, og for sammensatte køretøjer.
Der er tale om stramninger, som vil medføre en væsentlig meromkostning i en
række situationer, vurderer
ingeniør Preben Egelund,
AutoConsult.
Stramningerne
Han opridser stramningerne
angående prøvningsrapportens indhold:
1) En indledende konklusion på den gennemførte kontrol, vurdering eller afprøvning af køretøjet med angivelse af eventuelle forbehold.
2) En beskrivelse af det kontrollerede eller afprøvede køretøj.
3) Et eller flere eksteriørbilleder af køretøjet i sin helhed,
og billeder der så vidt muligt
viser de foretagne ændringer.
4) En beskrivelse af de foretagne ændringer på køretøjet.
5) Forslag til indberetning

Testudstyr & Bilsyn
Af Kim Lesanner

LOVGIVNING Alle køretøjer
fra udlandet – også typegodkendte og ikke konstruktivt
ændrede – skal fremover
igennem prøvning i Danmark
for at kunne køre lovligt på
vejene. Sådan fortolker specialforeningen for de danske
køretøjsbyggere, SKAD, en
ny bekendtgørelse om prøvning og krav til køretøjer, der
er trådt i kraft 1. maj efter en
kort høringsperiode. Dette,
og flere andre elementer, falder ikke i god jord hos SKAD.
I en mail til Færdselsstyrelsens direktør, cc transportministeriet, anfører brancheforeningen, at de nye regler vil
gøre import af biler og dataerklæringer både dyrere og
mere besværligt.
- På trods af at vi i vores høringssvar har advaret imod
dette, kræver den nye bekendtgørelse, at samtlige biler og motorcykler, der importeres brugt, skal forbi en

”

At flytte flere
kontroller til en
godkendt prøvningsinstans
viser mistillid til
synshaller
Thomas Krebs, SKAD

prøvningsinstans, hvoraf der
foreløbig kun er en enkelt
virksomhed i Danmark. Det
drejer sig om mange tusinde
køretøjer hvert år, som mange virksomheder sælger og
lever af. Denne bekendtgørelse har dermed skabt en fla-

”

Skærpede krav i den nye bekendtgørelse om at overgive kontrol af
luftforurening og støj til en fordyrende prøvningsinstans fik SKAD til i
sit høringssvar at meddele Færdselsstyrelsen, at disse kontroller kan
foretages af en synshal kategori 3, der har det fornødne udstyr, som
kræves kalibreret løbende, og ekspertise til rådighed. Kommentaren
er ikke blevet imødekommet i bekendtgørelsen. Det samme gælder
motoreffektforøgelser op til 20 procent, der nu også henvises til en
prøvningsinstans i stedet for synshaller.
Hvad angår udskiftning af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisatorer ønskede SKAD en konkretisering, da bekendtgørelsen
efterlader indtrykket af, at man ved almindelig udskiftning af slidte
støddæmpere til nye skal opsøge en prøvningsinstans for at få
udskiftningen godkendt. SKAD anfører, at der findes alternative
reservedele på markedet, som anvendes ved almindelig service af
biler. Disse dele underligger ingen krav om godkendelse, ligesom
Færdselsstyrelsen ikke anser udskiftning med alternative dele som
en konstruktiv ændring jf. et tidligere svar fra styrelsen til SKAD.

Thomas Krebs, SKAD

skehals af særlig karakter og
betyder, at omkostninger i
forbindelse med import af
køretøjer kommer til at stige
voldsomt. Dermed mener vi i
SKAD, at den frie bevægelighed af varer indenfor EU besværliggøres. Altså er den nye
bekendtgørelse en markedshindring, siger Thomas
Krebs, direktør for SKAD.
Han vurderer, at meget få
andre virksomheder i landet
vil forsøge at blive godkendt
som prøvningsinstans, da det
kræver dyre ISO-certificeringer, der typisk vil koste op
mod 400.000 kroner.
Ifølge SKAD’s tolkning af
bekendtgørelsen, der ikke er
blevet modsagt af Færdselsstyrelsen, skal alle køretøjer
op til 3,5 tons og motorcykler
prøves og have udstedt dataerklæringer, også alle taxier
og handicapbiler i kommunal
regi, da der her er tale om biler til erhvervsmæssig persontransport.
Mistillid til synshaller
SKAD har den opfattelse, at

Preben Egelund, AutoConsult.
Dataerklæringer, der anvendes til registrering af ikketypegodkendelsespligtigt køretøj, er defineret på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
De indeholder i dag ikke de
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Høringkommentarer ikke hørt

Samtlige biler
og motorcykler,
der importeres
brugt, skal forbi
en prøvningsinstans, hvoraf
der foreløbig
kun er en enkelt
virksomhed i
Danmark

af ændringerne på køretøjet i
Køretøjsregistret.
Hvem berøres hvordan?
Preben Egelund opdeler
konsekvenserne i tre hovedgrupper.
● Bilforhandlere bliver berørt, når nye varebiler ombygges med lift, ombygges til
mandskabsbil eller lignende. Der skal i disse tilfælde
laves ny prøverapport vedrørende brændstofforbrug.
Rapporten kan i dag laves
alene på baggrund af bilens
faktiske data (motor, gearkasse, udveksling i gearkasse, slutudveksling (differentiale), dækmontering, luftmodstand, frontareal m.v.)
og på baggrund af typegodkendelsesdata for tilsvarende biler.
● Køretøjsproducenter, bilforhandlere og privatpersoner bliver berørt, når der skal
laves vejeseddel til brug ved
syn. Rapporten indeholder i
dag ganske kort beskrivelse
af køretøjet (stelnummer og
eventuelt udstyr). Fremover
skal der tillige tages foto af
køretøj m.v.
● Leasingselskaber, bil- og motorcykel-forhandlere og privatpersoner bliver berørt, når der
skal laves en dataerklæring.

Fredag 10. maj 2019

Den nye bekendtgørelse 483, der afløser 594 fra 2016, kan læses på
retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208905

Direktør i SKAD, Thomas Krebs, undrer sig over ikke at blive hørt
af Færdselsstyrelsen med sin kritik af de nye regler.
der stilles større og større
krav til, hvad der skal igennem en godkendt prøvningsinstans – også altså mere end
hvad SKAD opfatter som
nødvendigt og rimeligt.
Mange af de kontroller kan
udføres af kompetente synshaller, mener SKAD. At flytte
flere kontroller til en godkendt prøvningsinstans viser
mistillid til synshaller, anfører foreningen.
- Dette står vi spørgende
overfor. At anvende en prøvningsinstans er en meget
kostbar affære. Der pålægges væsentlige ekstraudgifter, som slet ikke står i forhold til de ændringer der er

foretaget på mange biler og
motorcykler. Vi mener helt
klart, at kun de mest nødvendige forhold bør afprøves
af en prøvningsinstans, og at
flere og flere opgaver ikke
flyttes fra synshaller til en
prøvningsinstans, siger Thomas Krebs.
SKAD har flere gange foreslået såkaldt kategori 5 synshaller som specialister i syn
af om- og opbyggede køretøjer, men det er, ifølge foreningen, blevet afvist i Færdselsstyrelsen.

informationer, som kræves i
den ny bekendtgørelse, oplyser Preben Egelund.

specifik akselafstandsforlængelse på 25 procent, hvis
køretøjet ellers kan klare synet.
En forøgelse af akselafstanden med mere end 20
procent af det tilladte kræver en særskilt tilladelse hos
Færdselsstyrelsen.
Det ændrer den ny bekendtgørelse ved, så udenlandske standarder kan anvendes herhjemme ved opbygning af rustvogne. Det

Længere rustvogne
De såkaldte rustvogne, til
transport af ligkister, er et
eksempel for Preben Egelund på, at Færdselsstyrelsen ikke respekterer selv
nærtliggende landes tekniske forskrifter.
De nuværende regler for
danske rustvogne fra 1989
tager ikke højde for, at befolkningen generelt er blevet højere og tungere, mener Preben Egelund. Han tilføjer, at Internationale rustvogne er længere end de
danske.
Det tog lang tid for en af
hans kunder at få synsgodkendt en rustvogn med en

Krav truer virksomheder
Ifølge SKAD stilles der nu
strengere krav end hidtil til

ombygninger af køretøjer.
- Kravene til kontrol af ombygninger betyder, at ingen
vil have råd til at bygge om
på grund af de økonomiske
udfordringer i forbindelse
med afprøvning af køretøjet.
Det vil betyde, at virksomheder, der lever af dette, vil blive lukningstruet.
På den samlede baggrund
opfordrer SKAD derfor
Færdselsstyrelsen til at sikre

Det skal en prøvning indeholde
Prøvningsrapporten skal, hvor det er relevant, ifølge den
nye bekendtgørelse indeholde følgende:
• En indledende konklusion på den gennemførte kontrol, vurdering
eller afprøvning af køretøjet med angivelse af eventuelle forbehold.
• En beskrivelse af det kontrollerede eller afprøvede køretøj.
• Et eller flere eksteriørbilleder af køretøjet i sin helhed, og billeder
der så vidt muligt viser de foretagne ændringer.
• En beskrivelse af de foretagne ændringer på køretøjet.
• Forslag til indberetning af ændringerne på køretøjet i Køretøjsregistret.«

gør det muligt for lange,
tunge kister at blive behørigt kørt til det sidste hvilested.
Totalvægten kan ændres
og fastsættes til summen af
akseltrykkene.

Den faste grænse for, at en
rustvogn ikke må forlænges
mere end 20 procent, erstattes af en teknisk beregning eller vurdering af, at køretøjet
kan modstå de påvirkninger,
der opstår.

Her kan de nye regler læses
De nye regler findes på Retsinformation.dk: ”Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser
og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område”

Kontrolinstans mangler stadig
Private virksomheder kan fortsat foretage kontrol og afprøvning af
biler og motorcykler, som der er foretaget konstruktive ændringer
på, fastslås det i den ny bekendtgørelse om kontrol- og afprøvningsmetoder for ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer.
Egentlig godkendelse som prøvningsinstans vil først være mulig, når
Færdselsstyrelsen har godkendt en relevant kontrolinstans. Det er
stadig uafklaret, hvornår relevante virksomheder vil byde ind som
kontrolinstans. Indtil da kan man søge at blive godkendt til at udføre
prøvninger inden for et givent område. Det sker ved at blive akkrediteret efter bekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 1. En sådan akkreditering
er gyldig for hele Europa (EU/EØS).

fri konkurrence på afprøvningsmarkedet.
- Det er vigtigt for os at
indstille til at sikre, at Danmark ikke bliver et uland
hvad angår fri bevægelighed af biler og motorcykler,
siger Thomas Krebs.
Færdselsstyrelsen har i en
mail til Motor-magasinet
meddelt, at man ikke ønsker
at kommentere på kritikken
fra SKAD.

De køretekniske krav til ombyggede biler er revideret. (Arkivfoto)

