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En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1’ere som motorcykler. På de 
følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt og problemfrit. Følger du denne 
guide og sørger for at have alt med til syn og hos Skat, så burde du ikke møde nogen 
forhindringer. 

Bemærk at toldbehandling KAN tage adskillige uger i perioder med travlhed så du bør 
være ude i god tid hvis du har en deadline for at få den indregistreret. 

Sider med grønne tekst kasser medbringes til syn og lilla medbringes til Skat 

Proceduren kan deles op i 4 trin: 

Trin 1 

For at kunne få prøveplader på knallerten skal man Først søge CRM om tilladelse til syn 

CMR er centralregisteret for motorkøretøjer og har følgende adresse 

Centralregisteret (CRM) 
Helgeshøj Alle 9 
2630 Tåstrup  

En skabelon du kan kopiere findes på næste side 
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Centralregisteret (CRM) 
Helgeshøj Alle 9 
2630 Tåstrup      XXX d xx/zz-yyyy 

 

Tilladelse til at syne og registrerer Yamaha knallert som motorcykel. 

Hermed søges tilladelse til at syne og registrere et stk. Yamaha knallert som motorcykel. 
Køretøjet har tidligere kørt som dansk knallert, derfor forefindes en registreringsattest ikke.  
Køretøjet er brugt, det blev ibrugtaget som fabriksnyt i Danmark i 19xx 
 
Mærke og model: 
Yamaha FS1-xx årgang 19xx 
Stel nr: *381-xxxxxxx WYA-x 
Motor nr: *381-xxxxxxx * 
 
Jeg erklærer på tro og love at ovennævnte køretøj er mit. 

Bilag: 

1. Købskontrakt  

Med venlig hilsen 

Anders And 
Paradisæblevej 11 
2000 Andeby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsæt stel nr. adresse 

m.m. og send til CRM 

som i dette eksempel 
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Efter typisk 2 uger modtager man et brev fra CMR som ser således ud: 

 

Et dokument som 

dette medtages til syn 
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Trin 2 

Når man har modtaget skrivelsen fra CRM er man klar til at udfylde papirerne til prøve 
plader som herunder: 

Her er linket til blanketten: http://www.skat.dk/blanketter/21069.pdf 

 

Husk at medbringe kørekort og brevet fra CMR under trin 1 

 

Et dokument som dette udfyldes 

og medtages til skat for 

udlevering af prøveskilte 

Et dokument som dette udfyldes 

og medtages til skat og derefter 

OGSÅ til syn 

http://www.skat.dk/blanketter/21069.pdf
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Trin 3 

Når prøveskiltet er monteret er du klar til at udfylde synspapirer som herunder: 

 

Et dokument som dette 

udfyldes og medtages til syn 
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Huskeliste før du kører til syn: 

 Skrivelse fra CRM som på side 3 

 Syns blanket udfyldt som på side 5. 

 Kørekort 

 Kopi af registreringsattest side 15. (hvor det fremgår antal pladser samt total 
vægt) 

 Papirer på prøvemærket (side 4) 

 Yamaha årgangstabel (side 8) Hvis synsmanden bliver i tvivl  

 Yamaha specifikationer (side 9) bemærk 6Hk. 

 Billeder som dokumenterer ”vægttavle” på kronrør Side 10 

 

Husk at gøre synsmanden opmærksom på at det er et toldsyn han skal lave. 

Og at det er en veteran cykel hvis den er mere end 34 år gammel og i original stand. 

Hvis synsmanden siger at man ikke kan syne en 30-knallert så kan det være fordi han 
tror du vil have den indregistreret som 45-knallert og DET kan man ganske rigtigt 
ikke. En Yamaha FS1 er jo netop en motorcykel (bare ikke i DK) 

Hvis synsmanden har tvivl/spørgsmål kan han kontakte følgende synshaller og få 
deres forklaring  da de har været gennem forløbet: 

 Bilsyn SydSjælland (Lars Kiholm) tlf. 70262202 Marinebuen 1A, 4700 Næstved  
www.bilsynsyd.dk 

 Sydjysk bil syn (Søren Pedersen) tlf. 73535305 Bygnaf 6, 6100 Haderslev 

 Amager bilsyn  ( Kim Pedersen) tlf. 43488800 Kirstinehøj 73, 2770 Kastrup  
www.a-inspektion.dk 

 Bilsyn Fyn (Sat A. Han) tlf. 65903588 Holkebjergvej 140, 5250 Odense SV 

 Synshallen Aalborg øst (Mads Kaae Jørgensen) tlf.27836001 Lundeborgvej 6B, 
9220 Aalborg øst 
 

Husk også at lys, horn og bremser skal virke. Er der blinklys på skal disse også fungere.  
Er cyklen ældre end 1975 skal der ikke være bremselys på for-bremsen eller indikation 
af langt lys og blink i instrumentet. 

Jo pænere stand cyklen står i jo nemmere er det at få den synet. 

I princippet skal der være indikator for blink og langt lys i instrument boret på cykler 
efter 1975. Men der har aldrig været sager hvor det er blevet påpeget. 

Generelt er syns virksomheden ikke kritiske ved gennemgang af køretøjet. 
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Efter told-synet får man sin blanket tilbage hvor synshallen har udfyldt deres del: 

 

Bemærk: 2 pladser og en samlet totalvægt på 260 Kg  

Og en syns rapport: 

 

 

 

 

 

 

Denne kan medbringes som 

eksempel til synsmanden 
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Kopi af den danske Yamaha årgangstabel. 

 

 

 

Denne side medtages 

til syn 



Guide til Indregistrering af Knallert som MC 

YamahaFS1.dk   NSL   Side 9 af 17 

 

Kopi af specifikationer på FS1 
 

Bemærk at der her mangler totalvægt. Dokumentation herfor findes på side 15 i kopien 
af registreringsattest samt på side 10  i form af papirer fra Tysk registreret køretøj 

 

 

 

Denne side medtages 

til syn 
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Bemærk at disse billeder dokumenterer at stelnr, model og totalvægt passer sammen 

 

  
Denne side medtages 

til syn 
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Trin 4 

Nu er det tid til at besøge Skat. 

Man skal udfylde en blanket som på næste side. Og køre til skatte centeret. 

Hvis du har travlt / og vil prøve om du kan få en nummerplade med det samme så husk 
at besøge et skattecenter der behandler værdiansættelse / toldbehandling, det er 
nemlig ikke alle der gør det, ellers skal du vente på at papirerne sendes frem og tilbage. 
Dette KAN tage adskillige uger alt efter hvor langt man er nede i køen. Bemærk dog at 
der i langt de fleste tilfælde slet ikke skal betales nogen afgift. 

Husk at få et forsikrings bevis først så kan man, hvis man er rigtig heldig, få 
nummerpladen ved samme lejlighed.  

Bemærk at hvis din knallert / mc er fra 1976 eller tidligere (35 år eller derover) så er 
det pr. april 2011 muligt at ansøge om historisk korrekte sorte nummerplader. Dette 
skal du regne med kan forsinke processen da der pludselig kommer et punkt mere 
ind imellem. 

 

 

 Blanket kan hentes her:  http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=71684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=71684
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En blanket som denne 

udfyldes og medbringes til 

skat efter syn 
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Herunder min vurdering fra skat:  

 

 

Bemærk: Ingen afgift 
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Herunder findes kopi af FS1 registreringsattest 

  

Denne skal medbringes som 

eksempel til synsmanden 
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Herunder findes billeder af andre indregistrerede Yamaha FS1 motorcykler.  

Denne Kan medbringes som 

eksempel til synsmanden 
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Så er det bare ud at køre MC 

 

Tak til Jens mc, Thoms, Fiskepeter, Henrik N, Per, Morten og andre fra Yamaha fs1 
forum der har bidraget med informationer og billeder i denne guide. 

 

Kør forsigtigt 

 

 

 

 

D 27/7-2010 

NielsFup 


