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Forløbet om ny registreringsattest

Bestilling af ny 
registreringsattest af 
LeasePlan Danmark 
A/S

Fremsendelse af DEL I af 
registreringsattesten til 
Brugeren

• Brugeren modtager et brev 

fra Færdselsstyrelsen i e-

Boks. 

• Brevet indeholder 

anvisninger til, hvordan 

Brugeren skal foretage 

registreringen af varebiler, 

der anvendes til enten 

firmakørsel eller godskørsel 

for fremmed regning. 

• Brugeren skal blot logge på 

Motorregisteret (DMR) ved at 

benytte NemId. 

• RAK-koder skal ikke benyttes 

til denne registrering. 

• Brugeren fremfinder varebiler 

omfattet af reglerne og 

foretager en registrering af 

enten firmakørsel eller 

godskørsel for fremmed 

regning. 

• Efter færdiggørelse af 

registreringen skal Brugeren 

give besked herom til 

LeasePlan Danmark A/S, der 

som ejer skal bestille den nye 

registreringsattest. 

• LeasePlan Danmark A/S 

bestiller den nye 

registreringsattest for 

varebilen, som er 

registreret af Brugeren i 

det foregående trin. 

• Registreringsattesten 

fremsendes til 

LeasePlan Danmark 

A/S.

• LeasePlan Danmark A/S 

modtager den nye 

registreringsattest. 

• DEL I af registreringsattesten 

fremsendes til Brugeren.

• DEL I af registreringsattesten 

skal medbringes i den 

registrerede varebil og på 

anmodning fremvises til 

politiet. 

Brugeren af varebilen 
modtager brev fra 
Færdselsstyrelsen 

Registrering af varebilen og 
besked til LeasePlan
Danmark A/S

1 2 3 4

Kravet om registrering af varebiler anvendt til firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning er et 

resultat af lovforslag L 234, som blev vedtaget den 4. juni 2018. 

Færdselsstyrelsen har nu udfærdiget en meddelelse, der udsendes til brugere af varebiler, som anvendes til 

firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning.

Modtages meddelelsen, skal I som brugere tage stilling til jeres anvendelse.   

Registreringen af varebilerne efter de nye regler skal ske inden 1. juli 2019.

”Færdselsstyrelsen oplyser, at der kan opstå problemer med registreringerne, eksempelvis at en varebil 

ikke kan fremfindes i Motorregisteret (DMR), og at dette formentlig skyldes overbelastning af systemet. 

Såfremt Brugeren oplever sådanne problemer, er anbefalingen, at Brugeren genbesøger Motorregisteret 

igen efter et par dage.”
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Forløbet om ny registreringsattest - forklaring
Firmakørsel

En varebils benyttelse anses som firmakørsel, såfremt den anvendes til transport af gods, der tilhører den 

virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Dette gælder ligeledes, hvis brugeren transporterer 

gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, 

behandling, bearbejdning eller reparation. Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens 

samlede aktiviteter.

Godskørsel for fremmed regning

En varebils benyttelse anses som godskørsel for fremmed regning, hvis brugeren transporterer gods mod 

betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. 

Forløbet i ord

Færdselsstyrelsen har udsendt meddelelse til brugerne af varebilerne omfattet af de nye regler via e-Boks 

med anvisninger til, hvordan registreringen skal foregå. 

OBS: Forinden brugeren logger på Motorregisteret (DMR), skal der følgelig tages stilling til, hvorvidt brugen af 

varebilen kræver registrering.  

Brugerne af varebiler(ne) skal følge anvisninger, som beskrevet i brevet fra Færdselsstyrelsen, hvis de 

anvender varebilerne til ovennævnte formål. Registreringen skal ske digitalt via https://motorregister.skat.dk

ved brug af NemID. Dette kræver ikke anvendelse af RAK-koder. 

Når registreringen er foretaget i Motorregistreret (DMR), skal brugeren af varebilen give meddelelse herom til 

ejeren af køretøjet (LeasePlan Danmark A/S). 

Det er LeasePlan Danmark A/S, der som ejer af varebilen, skal genbestille den nye registreringsattest. Denne 

fremsendes til LeasePlan Danmark A/S med post, hvorefter DEL I af registreringsattesten skal fremsendes til 

brugeren.

Forløbet er afsluttet, når brugeren af varebilen har den fysiske DEL I. 

Registreringsattestens DEL I eller kopi heraf skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og 

efter anmodning fremvises til politiet.

https://motorregister.skat.dk/

