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Seneste registreringsdato for køretøjer bestilt 

med henblik på taxikørsel m.v.  

 

Nærværende meddelelse giver en generel dispensation til, at den seneste registrerings-

dato for køretøjer, som er bestilt med henblik på taxikørsel m.v. efter ændringsbe-

kendtgørelsens § 2, stk. 2 udskydes til og med 1. januar 2022 frem for 1. juli 2021. 

I § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse 

om energi- og miljøkrav til taxier m.v. er fastsat en dato for den senest mulige registre-

ringsdato for køretøjer, for hvilke der er indgået bindende leveringsaftale senest den 

31. december 2020, som er bestilt med henblik på erhvervsmæssig persontransport. 

Disse køretøjer skal opfylde kravene i § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. de-

cember 2018 om energi- og miljøkrav til taxier m.v., som affattet ved ændringsbe-

kendtgørelsens § 1, nr. 1, hvorefter de kan registreres i Køretøjsregistret (DMR) til og 

med den 1. juli 2021.  

 

Administration ved syn hos en synsvirksomhed 

Som følge af Meddelelse nr. 2025 er det fortsat synsvirksomhedernes rolle at varetage 

opgaven med at verificere den bindende leveringsaftale, når en fabriksny bil godkendes 

til erhvervsmæssig persontransport efter overgangsreglerne. 

Synsvirksomheden skal være opmærksom på, at bilen opfylder kravene i bekendtgørelsens § 1, 

nr. 1 (gældende energikrav frem til 1. januar 2021), og at der foreligger en original slutseddel 

med tydelig angivelse af den købte bils mærke, model og variant, samt dato for indgåelse af af-

talen, som skal være inden den 1. januar 2021. Det skal samtidigt kontrolleres, at det af slut-

sedlen fremgår, at bilen skal registreres til erhvervsmæssig persontransport (taxi, limousinekør-

sel, kørsel for offentlig myndighed (f.eks. kaldt flextrafik)). 

Ved synsvirksomhedens godkendelse af en bil efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, skal der i DMR 

afkrydses for ”Dispensation”, og under ”Dokumentationsreference” anføres: ”Dispensation fra 

energikrav jf. bekendtgørelse nr. 1080 af 19. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om 

energi- og miljøkrav til taxier m.v.”. 

Det er en betingelse for dispensationen, at registreringen af bilen sker ved samme synsvirksom-

hed i umiddelbar forlængelse af godkendelsen, og at godkendelse og registrering sker senest 

den 1. januar 2022. 

Kopi af slutsedlen (samt dokumentation for brændstofforbruget) skal opbevares af synsvirksom-

heden i mindst to år. 

Færdselsstyrelsen, den 24. juni 2021 
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