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 9. marts. Nr. 64. 
 

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om registrering af 
motorkøretøjer m. v. 

  
I medfør af §§ 11, 12, 13, 46 og 47 i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955 

fastsætter justitsministeriet herved følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 42 af 26. 
februar 1958 o registrering af motorkøretøjer m. v. 

 
(...) 
 
 

 I § 39, stk. 2 udgår: 
 

 „Brønderslev registreringsområde: PS. 
 Pandrup registreringsområde: PV.“ 
 
 og erstattes af 
 
 „Brønderslev registreringsområde PS, PV.“ 
 
 I stk. 3 udgår 
 
„50-2 999 Sidevogne 

gule plader .......................................................................................          50-  1 999 
sorte plader ....................................................................................     2 000-  2 999“ 

 
 og erstattes af 
 
„50-2 999 Sidevogne 

gule plader .......................................................................................          50-     999 
sorte plader ....................................................................................     1 000-  2 999“ 

 
 I samme stykke udgår 
 

„varemotorcykler på halv omsætningsafgift .................................   18 000-18 999“ 
 
og erstattes af 
 
„varemotorcykler på halv omsætningsafgift ...................................   18 000-18 799 
varemotorcykler på halv omsætningsafgift  
til udlejning uden fører ..................................................................   18 800-18 999“ 
 
I samme stykke udgår 
 

„50 000-69-999 Last- og varevogne 
gul-sorte plader................................................................................   50 000-59 999 
gule plader .......................................................................................   60 000-68 999 
sorte plader ....................................................................................   69 000-69 999“ 
 
og erstattes af 
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„50 000-69-999 Last- og varevogne 

gul-sorte plader................................................................................   50 000-59 499 
gul-sorte plader til vogne, der skal synes periodisk ........................   59 500-59 999 
gule plader .......................................................................................   60 000-68 499 
gule plader til vogne, der skal synes periodisk ...............................   68 500-68 999 
sorte plader ......................................................................................   69 000-69 899 
sorte plader til vogne, der skal synes periodisk ............................   69 900-69 999“ 

 
I § 49, stk. 4 indføjes efter ordet „påhængsredskaber“: „til motorvogn“. 
 
Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 16. marts 1959. 
  

Justitsministeriet, den 9. marts 1959. 
 

 Hans Hækkerup.  / Mogens Gram. 
 

Lovtidende A 13. marts 1959. 
 
 

Nr. 356. 29. december. 
 

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om registrering af 
motorkøretøjer m. v. 

  
I bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af motorkøretøjer 

m. v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 322 af 28. november 1958 og bekendtgørelse 
nr. 64 af 9. marts 1959 foretages følgende ændringer: 

 
§ 1. 

 
Stk. 1. § 3, stk. 1, 3. pkt., jfr. § 1 i bekendtgørelse af 28. november 1958, affattes 

således: 
 
„Politikreds København og politikredsene nr. 1, Frederiksberg birk, nr. 2, 

Københavns amts nordre birk og nr. 3, Københavns amts søndre birk m. v., udgør eet 
registreringsområde. Det samme gælder politikreds nr. 27, Odense købstad og 
politikreds nr. 28, Odense herred m. v.“ 

 
Stk. 2. I § 3, stk. 3, udgør 2. pkt. 
 
(...) 
 

§ 3. 
 
I § 12, stk. 1, udgår 2. og 3. punktum, jfr. bekendtgørelse af 28. november 1958, 

§ 2. 
 

§ 4. 
 
I § 29, stk. 2, udgår angivelsen af kendingsbogstaverne for 
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politikreds København 
politikreds nr. 1: Frederiksberg birk 
politikreds nr. 2: Københavns amts nordre birk 
politikreds nr. 3: Københavns amts søndre birk m. v. 
 
og erstattes af: 
 
 „Det storkøbenhavnske registreringsområde: KA og alle andre 

bogstavkombinationer med K som første bogstav,  bortset fra KF, KG, KI, KO, KQ, 
KÆ, KØ og KÅ. 

AA, AH, AR. 
 

§ 5. 
 
§ 63, stk. 5, affattes  således: 
 
„For det storkøbenhavnske registreringsområde gælder særlige bestemmelser.“ 
 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1960. 
 

Justitsministeriet, den 29. december 1959. 
 

 Hans Hækkerup.  / Ehrenreich. 
 

Lovtidende A 15. januar 1960. 
 
 
 
 
 

 


