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Dokumentation vedr. ombyggede/amatørbyggede biler

Trafikstyreisen tillader herved, at synsvirksomheder godkender relevante biler, hvor De har foretaget undersøgelser og udfærdiget en
prøvningsrapport i henhold til Justitsministeriets retningslinier (j .nr.
1986-2485-358) vedrørende styrke (dokument af 1. oktober 1987) og
vedrørende køreegenskaber (dokument af 7 . juli 1987). Begge dokumenter er vedhæftet. Ved relevante biler forstås i denne forbindelse
biler sammensat af dele fra brugte biler på en sådan måde, at der skal
fastsættes ny 1. reg istreringsdato for bilerne .
Trafikstyreisen tillader også, at ved effektforøgelser på over 20%,
men ikke over 40% kan bilens egnethed dokumenteres ved afprøvning i henhold til ovennævnte dokument vedrørende køreegenskaber
(dokument af 7. juli 1987).
Kopi af brevet her medbringes ved registreringssynet af de omhandlede biler efter ændringen/opbygningen, sammen med den af Dem udfærdigede prøvningsrapport i henhold til ovennævnte. Rapporten skal
indeholde resultaterne af beregninger/afprøvninger samt en konklusion vedrørende resultatet i forhold til kravene . Rapporten skal også
indeholde en så udførl ig beskrivelse af bilen, at synsvirksomheden har
en mulighed for at bedømme, om den aktuelle bil, der nu skal synes,
er uændret i forhold til den, som De har undersøgt, eller om der efterfølgende er foretaget ændringer.
Når der er udfærdiget en prøvningsrapport, kan efterfølgende identiske køretøjer godkendes, når prøvningsrapporten suppleres med en
oplysning fra Dem om, at den nu omhandlede bil (med angivelse af
stelnummer) også er omfattet af rapporten .

Side 1 (2)

<W>

~Tratl.,porlmlnl.!otenct

Journal TS2060S03-00127
Deres ref. PE

Det bemærkes, at ovennævnte kun vedrører styrke og køreegenskaber, og at der ved syn skal foreligge dokumentation for opfyldelse af
andre, konkrete bestemmelser i afhængighed af tidspunktet for bilens

1. registrering (respektive den fastsatte årgang), f.eks. støj, luftforu rening, kollisionssikret styreapparat og seleforankringer, m.v.

Tilladelsen er en forlængelse af den tidligere tilladelse og er nu gyldig
indtil den 1. juli 2014.

IfUN TIL OPLYSNING

Side 2 (2)

