
KOBLINGSSPECIFIKATION FOR STORE KØRETØJER 

Køretøjsidentitet
Fabrikat: Stelnr.: Typegodk.nr.: 

Målskitser (Kun 1 afkrydsning svarende til 1 køretøjsudførelse, med evt. variable mål)

 Lastbil:    Lastbil for sættevogn:   Kærre: 

   Sættevogn:    Påhængsvogn:

Mål (Angives med 2 decimaler - veksellad/container må ikke indgå i måltagningen)

A: m A (min/max): / m D: m D (min/max): / m

B: m B (min/max): / m E: m E (min/max): / m

C: m Køretøjsbredde: m Tank: ja nej Veksellad/container: ja nej

Tilkoblingsanordning (For kærre med variabel trækstang dokumenteres, at V-værdier og Pc-værdi gælder sammenskubbet stilling)

Fabrikat, type: ø mm, eller Ø inch 

Begrænsning for travers og kobling:  Max koblingsvægt: kg     og max koblingstryk: kg

g
V-værdier: mek. kN   og luft kN  (Lastbil: Luft eller mek. som drivakselfjedre) Pc-værdi: kN 

D-værdi  kN Sættevognsskammel/styrekile opfylder de konstruktive krav i 94/20/EF: ja nej

Bremser
ABS: ja nej Styretryk: bar Slangekobling, Palm: ja nej

ALB: ja nej Fødetryk: bar Slangekobling, Duo Matic: ja nej

El-anlæg
12 volt.:  ja  nej 36 mm stik.:  ja  nej ABS stik……. ….:  ja  nej; ved ja: Antal ben 

24 volt.:  ja  nej 39 mm stik.:  ja  nej VBG elkontakt 14:  ja  nej ABS kontr.lampe:  ja  nej 

Andre data (Egenvægt fordelt fortil og bagtil på aksel, bogie eller hovedbolt) Synsvirksomhed
Egenvægt på for- og bag(aksel): kg kg 

Disponibelt skammeltryk: kg v. LKL.: m 

Sted og dato Stempel og underskrift 

Denne koblingsspecifikation er udstedt i medfør af bestemmelserne i synsbekendtgørelsen m.v. 

Synsvirksomheden kan tillade, at kun det ene af de køretøjer, der skal indgå i et vogntog, fremstilles til syn, hvis der for det 

andet køretøj er udstedt en koblingsspecifikation, og synsvirksomheden finder det forsvarligt, at spørgsmålet om godkendelse 
af sammenkoblingen af køretøjerne afgøres, uden at begge køretøjer fremstilles til syn. 

Er der udstedt koblingsspecifikation for både det trækkende køretøj og påhængskøretøjet, kan synsvirksomheden tillade, at 

spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen afgøres, uden at hverken det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet 
fremstilles til syn.
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B måles til fast punkt 
bag førerhus, fx kran
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Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
  Telefon 7221 8800 

Fax 7262 6790 

info@tbst.dk 

www.tbst.dk 

Notat 

Persondatabeskyttelse 

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det føl-
gende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysnin-
ger, som vi modtager og behandler om dig.  

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af 
de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgs-
mål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid 
velkommen til at kontakte os eller Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysninger-
ne nedenfor: 

Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800 
E-mail: info@tbst.dk 
CVR-nr.: 27186386 

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger 
E-mail: dpo@tbst.dk 
Telefon: 41780531 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Oplysningerne indhentes og behandles til brug for behandling af kob-
lingsspecifikation for store køretøjer ved registreringssyn 
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Notat 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger 
af: 

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 
(BEK nr. 1595 af 15. december 2016) 

Kategorier af personoplysninger 
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Køretøj/bil 

Modtagere eller kategorier af modtagere  
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgen-
de modtagere: 

Færdselsstyrelsen (TBST) og synsvirksomhed 

Opbevaring af dine personoplysninger 
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigs-
arkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser 
herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens 
pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov 
for dem. 

Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014) 

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i for-
hold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug 
af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler 
(indsigtsret), eller til at søge om aktindsigt. 

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden 
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det 
gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.  
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Notat 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om 
de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds 
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Da-
tatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
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