Syn af veterantraktor
Jeg vil forsøge at forklare hvordan man får sin veterantraktor traktor, indregistreret.
Jeg vil prøve at opstille det i den rækkefølge det gøres i.

Godkendelse fra CRM
Det første du gør, er at søge CRM (central registeret for motorkøretøjer), om tilladelse til at
indregistrere traktoren, selvom der ingen papirer er på den.
Godkendelse er nem at få, blot du har en kvittering på købet af traktoren, og den, naturligvis, ikke
er meldt stjålet.
I godkendelsen skal Stelnr, mærke og model fremgå. Du skal i godkendelsen understrege at
traktoren aldrig før har været indregistreret, og altid kørt som landbrugstaktor.
Det samme gøres selvfølgelig med en evt. vogn.
CRM er ca. en måned om at svare, derfor søg tilladelsen først.
Jeg vedlægger det brev jeg sendte.
Adressen til CRM er:
Centralregisteret for motorkøretøjer
Helgeshøj Alle 9
2630 Taastrup

Klargørelse til syn, regler mv.
Nu til den tunge dans, med regel systemet i DK.
Lygter:
Lygterne er der ikke store krav til. Hvis traktoren er fra før 1960(mener jeg) er der ikke krav om
hvor langt de lyser osv. Ej heller er der krav om langt lys.
Du skal derfor kun have positionslys og nærlys foran.
Bagpå skal der være: Positionslys, bremselys, nr. pladelys og blinklys
Bagpå skal der være 2 stk. røde reflekser. De skal sidde så langt ude, i bredden, og så langt inde
som muligt. Her er baglåret et godt sted.
Hvis du skal have en vogn synet, sæt 1 gul refleks på hver side. Endvidere skal en vogn have hvide
reflekser foran. Lys foran på vognen er ikke nødvendigt hvis den ikke er bredere end traktoren.

Vognen skal have de samme lygter bagpå som traktoren.
Dækkene skal kunne bære akselvægten.
Hvis synsmanden spørger om en typegodkendelse, så sig det behøver han ikke, og bed ham slå op,
hvornår der er krav om dette.
Det jeg gjorde var at finde akseltryk og egenvægt, i instruktionsbogen til traktoren.
Til vognen fandt jeg en brochure, hvor det stod i det hele.
Til at finde disse oplysninger kan jeg anbefale, Peters traktorbøger(http://www.traktorbogen.dk/).
Et par sidste ting, er at du skal have et anhængerstik, og fast træk på traktoren.
Den væsentligste ting, er at du skal have styrtbøjle på, den skal være godkendt. På styrtbøjen skal
stå ”godkendt af direktøren for arbejdstilsynet) og der skal være angivet hvad traktor den er
godkendt til.
Man kan sagtens syne og godkende traktoren uden styrtbøjle, men synsmanden sender da en
blanket ind, til arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil så, ved lejlighed, give dig et besøg(og JA de
besøger private) og deres bødetakster starter ved 20.000kr. Så bare find den styrtbøjle 
www.fstyr.dk
Der finder du alle regler overhovedet.
Hvis vognen, eller traktoren er fra før 1956, er der ikke krav om Stelnr. Du kan sagtens få den på
plader uden, MEN som min synsmand sagde så er der ingen grund til at gøre det mere besværligt
for sig selv. Systemet er meget nemmere at have med at gøre hvis der er et Stelnr.
Du kan få en genindhugningsattest hos din synsmand, så banker du det selv i, et sted på traktoren
der ikke nemt kan skiftes.

Selve synet
Når du er nået så langt, så ring ned til synshallen og bestil tid.
Husk at tjekke lygter, bremser osv.
Så er det sådan set bare af sted, husk at leje prøveplader. Dem henter du hos SKAT, oplys dem
stel. Nr. og så er det bare af sted.
Du skal have godkendelsen fra CRM med til synet.
Endvidere skal du have alle de data med du kan finde på traktor/vogn.

xxxxxx, Den 2-5-2011

Tilladelse til registrering af køretøj
Jeg ønsker at indregistrere 1 stk. landbrugstraktor og 1 stk. landbrugsvogn.
Traktoren er ikke tidligere registreret, den har kørt hele sit liv som jordbrugstraktor.
Jeg ønsker at indregistrer den for at kunne køre træ osv. På offentligt vej, samt deltage i
veterantræf.
Traktoren:
Massey Ferguson 35 Benzin
Stelnr: SHFxxxxxx
Årgang: 1959
Jeg understreger at traktoren aldrig før har været indregistreret til kørsel på offentlig vej.
Jeg ønsker ligeledes at indregistrere 1 stk. landbrugsvogn, der, som traktoren, aldrig har været
indregistreret.
Vognen:
Vestas 4-hjulet autostyret vogn, forsynet med påløbsbremser
Stelnr: SV2899512120xxxxx
Årgang: Ukendt, men før 1956
Både traktor og vogn, sættes i synsmæssig stand og fremstilles til syn, så snart godkendelsen
foreligger.
Jeg vedlægger kopi af salgskvittering på traktor og vogn.
Mvh.
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