
 

 

Til Folketingets Lovsekretariat 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål S 756 af 5. april 2019, indleveret af Henning Hyllested 

(EL). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Mette Kildegaard Graversen 
  

12. april 2019 
J.nr. 2019 - 3750 

  

 2018-19
S 756 endeligt svar  

Offentligt



 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Mener ministeren, at det af hensyn til miljø og klima og unødigt spild af tid er hensigts-

mæssigt, at der ikke følger skruer eller bolte med ved fremsendelse af et sæt nummerpla-

der, hvilket medfører ekstra bilture til byggemarkeder m.v.? 

 

Svar 

Jeg vil indledningsvist gøre opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige grunde ikke sker 

fremsendelse af et sæt nummerplader, da der herved vil kunne opstå risiko for, at de 

fremsendte nummerplader blev opsnappet under forsendelsen og dermed kunne misbru-

ges. Et sæt nummerplader skal derfor købes og afhentes hos en nummerpladeoperatør el-

ler i én af Motorstyrelsens motorekspeditioner.  

 

På baggrund heraf formodes det, at der i spørgsmålet refereres til den såkaldte 3. num-

merplade til fx cykelbom. 

 

Det er muligt at afhente den tredje nummerplade i én af Motorstyrelsens motorekspediti-

oner eller få den tilsendt.  

 

I modsætning til et sæt nummerplader stilles der imidlertid ikke særlige krav til montering 

af den tredje nummerplade i form af montering med særlige skruer eller bolte mv., og det 

er derfor op til ejeren af køretøjet selv at sikre, at den tredje nummerplade er solidt mon-

teret. Af den grund er det derfor også op til ejeren af køretøjet at anskaffe skruer eller 

bolte.    

 

På den baggrund mener jeg ikke, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke følger skruer eller 

bolte med ved fremsendelse af den tredje nummerplade.  

 

Omvendt har jeg forståelse for problemstillingen, og jeg har derfor bedt Motorstyrelsen 

vurdere, om det er hensigtsmæssigt at ændre praksis, så der følger skruer eller bolte med 

ved fremsendelse af den tredje nummerplade. 
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