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29. april 1968. Nr. 139. 
 

Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer i Grønland 
 
I medfør af §§ 5, 39, stk. 2, 41, 44 og 45, stk. 1, i færdselslov for Grønland nr. 

197 af 8. juni 1968 fastsætter justitsministeriet følgende: 
 

Kapitel 1. 
 

Almindelige bestemmelser. 
 
§ 1. Ethvert motorkøretøj (motorvogn eller motorcykel) skal, inden det tages i 

brug, være registreret hos politiet og forsynet med nummerplader. 
Stk. 2. Et motorkøretøj kan dog uden registrering benyttes til kørsel fra 

importhavnen til ejerens bopæl og til kørsel i anledning af registrering og reparation. 
 
§ 2. Flytning og ejerskifte skal anmeldes til politiet inden 14 dage. Ved 

midlertidigt ophold uden for den anmeldte bopæl af ikke over 5 måneders varighed er 
anmeldelse om flytning dog ufornøden. Anmeldelsespligten påhviler ved ejerskifte 
den nye ejer. 

 
§ 3. Ophugges et køretøj, eller bringes det bort fra Grønland, har ejeren pligt til 

inden 14 dage at afmelde det fra registeret. 
Stk. 2. Ved afmelding af et køretøj skal nummerpladerne afleveres. 
 
§ 4. Anmeldelse om registrering, afmelding, flytning og ejerskifte m. v. indgives 

til politiet, hvor ejeren har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, 
ved hvilket køretøjet varigt benyttes. 

 
Kapitel 2. 

 
Registrering. 

 
§ 5. Ved anmeldelse til registeret afleveres: 
 

 1. Anmeldelsesblanket. 
 2. Bevis for, at der er tegnet den påbudte ansvarsforsikring, medmindre køretøjet 

som tilhørende en statsmyndighed, statsinstitution eller kommune m. v. i henhold 
til § 37, stk. 7 i færdselslov for Gørnland er undtaget fra forsikringspligt. 

 3. Køretøjet tidligere registreringsattest, såfremt det senest har været benyttet og 
registreret i Grønland. 

 
§ 6. Politiet kan inden registrering kræve køretøjet forevist til konstatering af, om 

det er i forsvarlig stand. Påvises der herunder mangler ved køretøjets styetøj, bremser, 
lygter eller tegngivningsapparater eller i øvrigt mangler, der bevirker, at køretøjet er 
til fare for færdselssikkerheden, kan registrering nægtes. 

 
§ 7. Er registreringsgrundlaget i orden, udleverer politiet nummerplader og 

udfærdiger registreringsattest. 
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Kapitel 3. 
 

Nummerplader m. v. 
 

§ 8. Nummerpladerne følger køretøjet, så længe det forbliver registereret i 
vedkommende politidistrikt uanset ejerskifte og ejerens flytning. Skal køretøjet 
registreres i et andet politidistrikt end hidtil, udleveres nye  nummerplader, og de 
gamle afleveres til politiet, der underretter den hidtidige registreringsmyndighed. 

 
§ 9. Registreringspligtigt køretøj skal være forsynet med 2 nummerplader, der 

anbriges foran og bagpå køretøjet. Motorcykler skal dog kun være forsynet med 
nummerplader bagpå. 

Stk. 2. Nummerpladerne skal være anbragt synligt og være let læselige. Tabes en 
nummerplade, eller bliver den ulæselig, skal dette snarest muligt anmeldes til politiet. 
Politiet udleverer nye nummerplader og noterer køretøjets nye registreringsnummer i 
registeret. De gamle nummerplader inddrages. 

 
Kapitel 4. 

 
Inddragelse af nummerplader. 

 
§ 10. Politiet er altid berettiget til at undersøge, om et registreret køretøj er i 

forsvarlig stand. Konstateres der herunder mangler ved køretøjets styretøj, bremser, 
lygter eller tegngivningsapparater eller i øvrigt mangler, der bevirker, at køretøjet er 
til fare for færdselssikkerheden, kan politiet inddrage nummerpladerne eller give 
ejeren en frist til udbedring af manglerne. Er manglerne ikke udbedret inden for den 
fastsatte frist, inddrages nummerpladerne. 

 
§ 11. Modtager politiet meddelelse fra forsikringsselskabet om, at den lovpligtige 

ansvarsforsikring for et registreret køretøj ikke er holdt i kraft, inddrages 
nummerpladerne snarest muligt. 

 
Kapitel 5. 

 
Overtrædelser. 

 
§ 12. For overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, samt §§ 2, 3 og 9 kan 

pålægges bøde. 
 

Kapitel 6. 
 

Bekendtgørelsens område og ikrafttræden. 
 

§ 13. Politimesteren kan undtage sådanne områder fre bekendtgørelsen, hvor der 
ikke er stationeret det fornødne politi til gennemførelse af den i bekendtgørelsen 
fastsatte ordning. 

 
§ 14. Registreringspligt i henhold til denne bekendtgørelse gælder ikke 

forsvarsområder, der er omfattet af art. II, nr. 3, i udenrigsministeriets bekendtgørelse 
af 20. juni 1951. Bekendtgørelsen træder i kraft i de enkelte politidistrikter efter 
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politimesterens nærmere bestemmelse, dog senest den 1. oktober 1968. Samtidig 
hermed træder kapitel II, B, i færdselslov for Grønland i kraft. 

 
Justitsministeriet, den 29. april 1968. 

 

 Knud Thestrup.  / Frøsig. 
 

Lovtidende A 11. maj 1968. 
 

 
27. september 1968. Nr. 344. 

 
Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret for 

motorkøretøjer 
  
§ 1. Centralregisteret for motorkøretøjer udvides på de nedenfor anførte 

tidspunkter til yderligere at omfatte køretøjer i følgende registreringsområder, således 
at centralregisteret fra den 1. januar 1969 omfatter hele landet: 

 

 1) Den 1. oktober 1968: Registreringsområderne Silkeborg, Skanderborg, Grenå, 
Ebeltoft, Nibe, Løgstør, Frederikshavn, Skagen, Sæby, Dronninglund, Nykøbing 
Mors, Ringkøbing, Skjern, Varde, Grindsted, Ribe, Holsted, Toftlund og Åbenrå. 

 
 2) Den 1. januar 1969: Registereringsområderne Fredericia, Vejle, Hammel, 

Hadsund, Skive, Hjørring, Brønderslev, Thisted, Hurup, Herning, Lemvig, 
Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Gråsten og Tønder. 
 
§ 2. §§ 57-60 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 24. marts 1966 om 

registrering af motorkøretøjer ophæves med virkning fra den 1. januar 1969. 
 

Justitsministeriet, den 27. september 1968. 
 

 Knud Thestrup.  / Frøsig. 
 

Lovtidende A 9. oktober 1968. 


