
• ER DER SÆRLIGE REGLER FOR SYN AF VETERANBILER? 

• Hvis din bil er indregistreret første gang for mere end 35 år siden og kun benyttes 

lejlighedsvis, kan du indregistrere den til veterankørsel, hvorefter bilen vil få længere 

perioder mellem indkaldelserne til syn. For at få bilen indregistreret til veterankørsel, skal 

du skrive til SKAT via kontaktformularen på deres hjemmeside. 

 

• Ved omregistreringen påfører SKAT teksten 'Veterankørsel' i Køretøjsregistret (DMR). 

• Når bilen er omregistreret til veterankørsel, bliver den første gang indkaldt til periodisk syn 

40 år efter 1. registreringsdato og herefter med 8 års mellemrum. 

• Bemærk: Er din bil ikke indregistreret til veterankørsel, vil den fortsat blive indkaldt med 2-

årige synsintervaller, selvom den er over 35 år gammel. 

• Der er en ting ved veteranreglerne der forvirrer mange. Som bekendt kan et køretøj 

registreres til veterankørsel når det er 35 år. Mange tror så, at køretøjet først skal synes 

efter 8 år, men det skal under alle omstændigheder synes når det er 40 år og først derefter 

hver 8. år. Det fremgår både af Bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer og 

Vejledning om syn af køretøjer.”  

 
Her er teksten fra Vejledningen: 

• Veterankørsel vælges for køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden 

og underkastet periodisk syn, hvis fremstilleren ønsker det. Køretøjet bliver derefter kun 

indkaldt til periodisk syn hvert 8. år (første gang efter, at køretøjet er registreret til 

veterankørsel, kan perioden dog være kortere), men må så kun benyttes lejlighedsvis.  

Bemærk, at køretøjer, der benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af   farligt gods, 

udrykningskørsel eller udlejning uden fører, ikke kan registreres til veterankørsel. 

At perioden første gang kan være kortere skyldes formentlig, at omregistrering til veterankørsel 

ikke kræver syn (hvad mange ellers tror). Dvs. at et køretøj der er synet når det er 33 år, kan 

omregistreres til veterankørsel når det er 35 inden fristen for syn er overskredet og dermed første 

gang kan køre mellem 7 og 1 år afhængig af, om sidste syn er ved 33 eller 39 år. 

Jeg er gerne behjælpelig med spørgsmål vedr. syn og registrering.  
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