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Traktorer EU-typegodkendt til mere end 40 km/h 

En EU-typegodkendt traktor med en hastighed på mere end 40 km/h kan registreret i 

Danmark som højhastigstraktor. Færdselsgruppen har sammen med Færdselsstyrelsen 

afklaret hvordan det skal foregå. 

Hvis en traktor, der er EU-typegodkendt til en hastighed større end 40 km/h, skal anvendes i 
Danmark, kræver det registrering som varebil (<3.500 kg) eller lastbil (>3.500 kg), da køretøjet 
ifølge den danske Færdselslov ikke defineres som en traktor, når køretøjet kan køre hurtigere end 
40 km/h. Det medfører også, at en påhængsvogn, der tilkobles, skal registreres efter samme vilkår 
som en bilpåhængsvogn (til varebil eller lastbil – i praksis oftest en lastbilanhænger). 

Den tilkoblede påhængsvogn skal være godkendt som en påhængsvogn til bil. Kravene til bremser 
for ”højhastighedstraktoren” er næsten svarende til lastbilers, men der er fx ikke krav om ABS på 
traktorer under 10 ton totalvægt, og der er ikke krav om avanceret nødbremse (AEBS), som 
forhindrer, at nyere lastbiler kører op bag i andre køretøjer). 

Herunder en række fakta afklaret med Færdselsstyrelsen: 
• Når en ny traktor er EU-typegodkendt som en type ”b” efter EU-forordning 167/2013 og dermed 

til en hastighed større end 40 km/h, så skal denne indlægges i Køretøjsregisteret (DMR) som 
enten varebil eller lastbil, bestemt af køretøjets tilladte totalvægt. 

• Herefter vil man kunne hente nummerpladerne og registrere højhastighedstraktoren som 
varebil/lastbil. Eneste udstyr, der skal monteres, er en refleksplanke, som kendes fra kravene til 
lastbiler. 

• Der kræves enten kørekort til lille bil (B-kørekort, eventuelt B+E), hvis højhastighedstraktorens 
tilladte totalvægt er højst 3.500 kg, eller stort kørekort (C-kørekort, eventuelt C+E) samt takograf 
(elektronisk fartskriver) og dertil hørende chaufføruddannelse, der skal fornys hvert femte år. 
o Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen 1.5.2 beskriver undtagelser, fx: 

b) Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder 
anvender eller lejer uden fører til som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed at 
udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted. 

c) Landbrugs- og skovbrugstrækkere, der benyttes til landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, 
inden for en radius af 100 km fra hjemstedet for den virksomhed, som ejer, lejer eller 
leaser køretøjet. 

h) Køretøjer, der benyttes i forbindelse med kloakering, beskyttelse mod oversvømmelse, 
vedligeholdelse af vand-, gas- og elforsyning, vedligeholdelse og kontrol af veje, 
husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf, telegraf- og 
telefontjenester, radio- og fjernsyns-transmission samt pejling af radio- eller tv-sendere 
eller modtagere. 

q) Køretøjer eller kombinationer af køretøjer, der transporterer entreprenørmaskiner for en 
entreprenørvirksomhed inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, 
forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. 

• Der skal betales vægtafgift, og hvis højhastighedstraktorens tilladte totalvægt overskrider 12 ton, 
skal der også betales vejbenyttelsesafgift. 

• Der må kun tilkobles én påhængsvogn efter højhastighedstraktoren. 
• En tilkoblet påhængsvogn skal opfylde de samme regler, som gælder lastbilpåhængsvogne. Det 

vil sige, at de skal være registrerede, og hvis man ikke vil til syn med hver enkelt kombination af 
højhastighedstraktor og påhængsvogn, skal man sørge for, at både højhastighedstraktoren og 
påhængsvognene bliver godkendt til synsfri sammenkobling. 



 
 

• Både luft- og hydrauliske bremser kan anvendes, men hvis der ikke anvendes luftbremser, kan 
køretøjerne ikke godkendes til synsfri sammenkobling, men skal godkendes sammen i hver 
enkelt kombination. 

• Der gælder de samme vægtregler som for lastbiler, men højhastighedstraktoren kan have 
konstruktionsmæssige vægtbegrænsninger, som vil fremgå af fabrikationspladen. 
Begrænsningerne (bortset fra kørsel med uregistreret påhængsredskab) vil dog også fremgå af 
registreringsattesten/DMR. 

• Højhastighedstraktoren må anvendes til kørsel med et uregistreret påhængsredskab, der er 
konstrueret til en hastighed på højst 30 km/h (uaffjedret) og med samme dimensioner (bredde og 
længde), som er gældende for almindelige traktorer med tilkoblet påhængsredskab. Hvis 
påhængsredskabet er Tempo 40 godkendt må vogntoget køre 40 km/t.  

• Liftophængte redskaber må anvendes med samme dimensioner (bredde og længde), som er 
gældende for almindelige traktorer. Hastigheden kan være begrænset af redskabsfabrikanten, 
men man skal altid køre efter forholdene. 

• En højhastighedstraktor kan få refunderet brændstofafgift ved landbrugsarbejde efter gældende 
regler for almindelige traktorer.  

• Evt. krav om vognmandstilladelse følger reglerne for lastbil. 


