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2. marts 
nr. 42 

Bekendtgørelse om udenlandske køretøjer og udenlandske førere af 
motorkøretøjer. Justitsmin. Hans Hækkerup. (Lov-tid. A. 1956 af 3/3). 

I medfør af §§ 14, 22 og 66, stk. 5, i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955 
fastsætter justitsministeriet herved følgende om udenlandske køretøjers benyttelse i 
Danmark og om udenlandske motorførere. 

 
§ 6. 1) Såfremt en af de foran anførte betingelser ikke er opfyldt, skal køretøjet 

ved indpassagen til landet henvises til hos den nærmeste politimyndighed at blive 
forsynet med danske nummerplader. 

2) De nævnte plader – grænsenummerplader – er udført med hvide tal på sort 
bund og med kendingsbogstavet i rødt med en smal hvid kant. 

3) Politiet kan betinge køretøjets forsyning med grænsenummerplader af, at det 
forinden synes og godkendes af en af justitsministeriets motorsagkyndige. 

 
(...) 
 
§ 15. 1) Denne bekendtgørelse træder i kraft den 4. marts 1956. 
2) Samtidig ophæves §§ 54 og 70–76 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 192 

af 30. juni 1932 om motorkøretøjer. 
 

26. sept. 
nr. 246 

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelserne om motorkøretøjer og om 
godkendelse af land- og skovbrugstraktorer m. v. Justitsmin. Hans Hækkerup. 
(Lov-tid. A. 1956 af 1/10). 

 
Afsnit I. 

 
I medfør af § 11, stk. 3, og § 18, stk. 2, i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955 

fastsættes herved følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 192 af 30. juni 1932 om 
motorkøretøjer: 

 
§ 1. De i bekendtgørelsen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 385 af 22. 

september 1951, fastsatte gebyrer for udlevering og benyttelse af nummerplader og 
prøveskilte m. v. samt for udstedelse af førerbevis forhøjes til følgende beløb: 

 
Sorte og gule nummerplader til motorvogne og motorcykler (§ 25, stk. 1)  

.................................................................................................     15 kr. pr. sæt 
 8 kr. pr. stk. 
 

Hvide og gule plader til sidevogne til motorcykler og påhængsvogne til motorvogne 
(§ 26, stk. 5).............................................................................       5 kr. pr. stk. 
 

Udfærdigelse af førerbevis (§ 49, stk. 2) ........................................       5 kr. pr. stk. 
 

Benyttelse af prøveskilte til vedvarende brug til motorvogne (§ 58, stk. 3) 
1. sæt ...............................................................................................   300 kr. årlig 
2. sæt ...............................................................................................   250 kr. årlig 
3. sæt ...............................................................................................   150 kr. årlig 
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Følgende sæt, pr. sæt.......................................................................     75 kr. årlig 
 

Benyttelse af prøveskilte til vedvarende brug til motorcykler (§ 58, stk. 3) 
.................................................................................................     50 kr. årlig 
 

Udlevering af prøveskilte til vedvarende brug (§ 58, stk. 4) ..........     15 kr. pr. sæt 
 8 kr. pr. stk. 
 

Benyttelse af prøveskilte for et kortere tidsrum (§ 59, stk. 2) ........       6 kr. pr. døgn 
 
(...) 
 

Afsnit II. 
 
I medfør af § 12, stk. 4, i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955 fastsættes herved 

følgende ændringer i bekg. Nr. 87 af 17. marts 1952 om godkendelse af land- og 
skovbrugstraktorer m. v.: 

  
§ 3. Det i § 4, stk. 2, fastsatte gebyr for plader til godkendte traktorer forhøjes til 

8 kr. 
 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1956. 

 
27. okt. 
nr. 274 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenlandske køretøjer og 
udenlandske førere af motorkøretøjer. Justitsmin. Hans Hækkerup. (Lov-tid. A. 
1956 af 1/11). 

I medfør af § 14 i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955 fastsætter justitsministeriet 
herved følgende ændringer i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 2. marts 1956 
om udenlandske køretøjer og udenlandske førere af motorkøretøjer. 

 
(...) 
 
Til § 6, stk. 1, føjes som nyt punktum: 
 
»I forbindelse med udleveringen af nummerplader udsteder politiet en midlertidig 

indregistreringsattest for køretøjet med gyldighed ikke over 1 år. Attesten skal 
medbringes under kørselen og på forlandende forevises politiet.« 

 
Stk. 2 affattes således: 
 
»De nævnte plader – grænsenummerplader – der i forbindelse med den 

midlertidige indregistreringsattest giver ret til at indkøre og og midlertidigt benytte 
køretøjet her i landet samt i Finland, Norge og Sverige, er efter kendingsbogstavet og 
nummeret forsynet med bogstaverne DK. Pladerne er udført med røde tal og 
bogstaver på hvid bund. For pladerne erlægges et gebyr på 15 kr. for et sæt plader, 8 
kr. for en enkelt plade.« 

 
(...) 
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Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 1956. 


