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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 i militær regi. 

Definitioner: 

Organisatoriske museer og samlinger er en del af hærens myndigheders organisation.  

Associerede hærhistoriske museer og samlinger er forenings- eller fondsejede og fysisk placeret på et 

militært etablissement eller i nær tilknytning hertil. 

Private museer og samlinger er privatejede eller selvejede institutioner uden direkte tilknytning til 

forsvaret. Museer og samlinger, der er ejet af en offentlig institution uden for Forsvaret, defineres også 

som private. 

Køretøjer: Omfatter registreringspligtige køretøjer af enhver art med nuværende og tidligere tilknytning 

til det danske forsvar. 

Syn af køretøjer: 

Køretøjer, der fremføres inden for Færdselslovens gyldighedsområde, skal synes, have gyldigt 

synsmærkat samt være monteret med gyldige militære nummerplader.  

Alle medlemsforeninger og samlinger er ansvarlige for, at køretøjer ikke anvendes udover gyldig 

synsperiode. 

Materieludvalget opretter database over køretøjer, der inden for en nærmere tidshorisont skal/ønskes 

synet og indregistreret. 

Før syn skal køretøjer være registreret i SAP og i Materieludvalgets egen oversigt over køretøjer, der 

ønskes synet. Registrering i SAP gennemføres ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse 

(FMI) foranstaltning efter indstilling fra Materieludvalget. Før syn, skal der for køretøjet være oprettet 

vedligeholdelsesmeddelelse (VHM) i SAP. 

Forsvarets Færdselscenter ved Trænregimentet udfærdiger og opdaterer oversigt over synede 

køretøjer og synsperioder. 

Køretøjer, der er Forsvarets ejendom og udlånt fra Forsvaret eller DHM og registreret på Forsvarets 

nummerplader, skal synes ved Forsvarets Bilsyn (FBS). Lokalitet for gennemførelse af synet aftales 

med FBS.  

Organisatoriske foreninger, associerede museer og samlinger samt private museer og samlinger, der 

har køretøjer i udlån fra Forsvaret eller DHM, er ansvarlige for syn af køretøjerne, herunder fremstilling 

til syn ved FBS. 

 

Organisatoriske foreninger, associerede museer og samlinger booker syn af køretøjer direkte ved FBS 

eller gennem tilknyttet tjenestested, afhængig af lokale aftaler. 

Private museer og samlinger indstiller køretøjer til syn gennem den organisatoriske eller associerede 

samling, der har udlånt køretøjet – eller gennem Materieludvalget.  

Køretøjer, der ikke er Forsvarets ejendom – dvs. privat ejendom – er DHM uvedkommende og synes 

og registreres civilt efter reglerne herfor. 


