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Vejledning vedrørende syn af køretøjer for medlemmer af  
Danske Hærhistoriske Museer 

 
Denne vejledning er udarbejdet med det formål at informere om gældende bestemmelser for 
syn af køretøjer. 
 
Følgende definitioner er anvendt i denne vejledning: 

 Organisatoriske museer og samlinger, som indgår i en myndigheds organisation under Hæren. 

 Associerede museer og samlinger, som er relateret til den danske hær, som er forenings- eller 
fondsejet, og som er fysisk placeret på et militært etablissement eller i nær tilknytning hertil. 

 Private hærrelaterede museer og samlinger, som er ejet af en privat juridisk entitet (forening, fond, 
virksomhed eller privatperson). Museer og samlinger, der er ejet af en offentlig institution uden for 
Forsvaret, defineres også som private. 

 Affilierede museer og samlinger, der i deres indhold og virke som sådan ikke er relateret til den 
danske hær, men som ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag. 

 Statsanerkendte museer, som er underlagt museumsloven der i deres indhold og virke er hærrela-
teret eller som blot ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag. 

 Køretøjer: Omfatter køretøjer af enhver art med nuværende og tidligere tilknytning til det danske 
forsvar. 

Syn af køretøjer: 

Køretøjer, der skal fremføres inden for færdselslovens gyldighedsområde skal synes og være med 
gyldige nummerplader. 

Danske Hærhistoriske Museers Materieludvalg opretter database over køretøjer, der indenfor en 
nærmere tidshorisont skal/ønskes synet og indregistreret. 

Køretøjer, der ønskes synet skal forinden være registreret i SAP (Forsvarets materielregnskabssy-
stem) og i Materieludvalgets særlige database over køretøjer, der ønskes synet. 

Køretøjer, der er forsvarets ejendom og udlånt fra forsvaret eller DHM, kan synes ved militær bilin-
spektør (MBI) enten på militært etablissement (synshal) eller på egen lokation. Hjulkøretøjer skal sy-
nes ved militær synshal.  

Organisatoriske og associerede museer og samlinger samt private museer og affilierede samlinger og 
statsanerkendte museer, der har køretøjer i udlån fra forsvaret eller DHM kan få synet køretøjer ved 
MBI. 
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Køretøjer, der ikke er forsvarets ejendom – dvs. privat ejendom – skal synes civilt – evt. som veteran-
køretøjer, såfremt reglerne herfor opfyldes. 

Organisatoriske og associerede museer og samlinger kontakter MBI direkte for aftale om syn af køre-
tøjer eller gennem eget tjenestested, som medtager museets eller samlingens køretøjer til syn ifm. 
igangværende synsprocedure. 
Kontakt til MBI: TRR-KTP-BILSYN@MIL.DK   

Private museer og affilierede samlinger indstiller køretøjer til syn gennem den organisatoriske eller 
associerede samling, der har udlånt køretøjet – eller gennem Materieludvalget.  

Synsperioder: 

 Almindelige køretøjer <35 år:  

o Termin 1 eller 2 år. 

 Veterankøretøjer >35 år:  

o 1. syn ved 35 år – gælder for en 5 årig periode 

o 2. syn ved 40 år – gælder for en 8 årig periode og derefter syn hvert 8. år 

Synsmærkater: 

Fra 1. april 2016 skal alle synede historiske køretøjer være forsynet med et særligt synsmærkat, der 
viser, hvornår køretøjet skal synes næste gang. 
Synsmærkatet udleveres og påmonteres af Forsvarets Bilsyn ifm. registreringssyn eller periodesyn. 
Uden gyldigt synsmærkat er det ikke lovligt at anvende køretøjet indenfor færdselslovens gyldigheds-
område. 

Mærkatet monteres på indersiden af venstre siderude, eller ved køretøjer uden siderude synligt på in-
strumentbordet. 
Ved påhængskøretøjer monteres mærkatet synligt på venstre side af vange, tæt på prodsanordnin-
gen. 

 

mailto:TRR-KTP-BILSYN@MIL.DK

