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Procedure og regler 
for  

Eftermontering af DieselPartikelFilter (DPF) 
på Person- og Varevogne < 3500kg, 

samt 
godkendelse til syn 

og 
ændring af bilens registrering i motorregisteret 

Med henblik på at få 

a) GRØN miljømærke 
b) Adgang til miljøzone for varevogne fra før 2007 

(GUL eller GRØN miljømærke) 
c) Fjernet partikeludlednings-afgift på 1000kr/år 

Til hjælp for private, virksomheder og værksteder, der ønsker at miljø-opgradere 
ældre person- og varevogne med et Diesel Partikel Filter, har vi lavet denne lille trin 
for trin guide, for at sikre at man får købt det rigtige udstyr, som er godkendt til 
køretøjet. 
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Trin for trin guide for eftermontering af DPF 

1. Køb partikelfilter  til eftermontering fra DAJOLKA. Hvis du opgive bilens 
registreringsnummer eller model og motorkode ved bestillingen, så tjekker vi, at det 
er godkendt til bilen, og -skriver oplysningerne på fakturaen. 
 

2. Monter partikelfilteret på bilen.  Partikelfilteret leveres inkl. monteringsvejledning, 
typegodkendelse(ABE) og installationsmaterialer. Pas særligt godt på 
typegodkendelsen, da denne skal fremvises når partikelfilteret skal godkendes til 
syn.  
Følg monteringsvejledningen. Partikelfilteret kan monteres af enhver alsidig 
mekaniker, og der skal ikke tilsluttes noget elektronik eller styring, eller tilsættes 
additiver. Vi kan også montere det for dig i 9330 Dronninglund (Nordjylland) 
 

3. Book et registreringssyn  i synshallen. Bilen skal kunne klare et almindeligt 
periodisk syn. Husk at medbringe typegodkendelsen(ABE), som leveres sammen 
med filteret.  
På forsiden af typegodkendelsen står filterets typebetegnelse (DPF-XX),, samt 
godkendelsens KBA nummer. Disse 2 numre er også mærket på filteret. 
Inde i ABE dokumentet findes liste over hvilke køretøjer godkendelsen dækker. 
Hvis typegodkendelsen dækker mange køretøjer, kan det være en fordel, hvis du 
markerer hvor på listen dit køretøj står opført. 
Yderst til højre i tabellen er angivet hvilken emissionsklasse bilen opnår efter 
montering af det pågældende filter på det pågældende køretøj. 
Når du ankommer til synshallen, oplyser du, at du gerne vil have godkendt til 
eftermontering partikelfilter. 
 

4. Synsmanden kontrollerer  herefter at filteret er monteret korrekt, og at 
mærkningen på filteret stemmer overens med nr. mærkningen på typegodkendelse. 
Det er hhv. nummeret på filterenheden (DPF-XX), og KBA nummeret for 
typegodkendelsen, der skal stå begge steder og være identiske. 
Herefter tjekkes at køretøjet står anført inde i typegodkendelsen på listen over 
godkendte køretøjer. Både køretøjets typebetegnelsen og motorkode skal passe 
sammen. 
Synsmanden tager kopi af de relevante dele af typegodkendelsen, og tager evt. 
billeder af filteret monteret på bilen, og uploader begge dele som bilag til 
ændringerne der registreres i motorregisteret. 
Når registreringen har fundet sted, bortfalder partikeludledningsafgiften(1000kr/år), 
og bilen er berettiget til GRØN miljømærke, med få undtagelser1), som får GULT 
mærke. Bemærk , at ældre varevogne fra før 2007, blot skal have eftermonteret et 
”godkendt partikelfilter” for at få adgang Miljøzonerne, dvs. GULT eller GRØN 
miljømærke giver adgang til miljøzone2).  
 

5. Til sidst synes bilen  som ved almindeligt periodisk syn. Bemærk at 
grænseværdien for Røgtæthed ikke ændres ved eftermontering af et åbent 
filtersystem. 
Det hele tager typisk 30-40 minutter, og der koster som regel ekstra gebyr at få 
ændret i bilens registrering. 
 

6. I synshallen kan tilkøbes et miljømærke  til montering i forruden, men bemærk , det 
er ikke nødvendigt for varevogne der skal køre i miljøzoner efter 1/7 2020, da 
kontrollen foregår elektronisk  vha. nummerpladeskannere. 

1) Gælder for EURO 2 motorer, f.eks. for VW 1,9TDI AFN, samt VW T4 2,5TDI fra før ca. 2000 
2) jf. BEK nr 1059 af 22/10/2019. Vores tolkning bekræftet af Miljø- og Fødevareministeriet, 2/6 2020 
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Miljømærke ved eftermontering af diesel partikelfil ter.  
Person- og varevogne rykker 1 emissionstrin op ved eftermontering af partikelfilter, dog k 
rykker vogne med totalvægt 2500-2800kg totalvægt 2 trin. 
Hvilket emissionstrin køretøjet opfylder fremgår af tabellen i typegodkendelsen, yderst til 
højre. Hvilket miljømærke der kan opnås fremgår af følgende tabel. 

 

Nyttige links:  (findes også nederst på https://www.dajolka.net/dpf/om-eftermontering-af-dpf ) 
Find tekniske data for din motor ved at søge på registreringsnummer/stelnummer på 

• Skat´s Motorregister (under tekniske oplysninger nederst, kan man se om bilen har originalt eller 
eftermonteret DPF) 

• Fstyr.dk Find typegodkendelse ved at søge på stelnummer eller typegodkendelses nr. 
Tip: Typegodkendelsesnr. fremgør ofte af registreringsattest eller Skats motorregister. 

Lovgivning i Danmark: Læs om regler for eftermontering af partikelfiltre på 

• Færdselsstyrelsen. Generel information om Diesel Partikel Filtre 
• Retsinfo Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter 
• Færdselstyrelsen, Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 19.09 side 853 og 854 
• Retsinfo: Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte 

miljøzoner m.v. 
• Miljøstyrelsen: Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020 
• Brev fra Kommunerne med varsel om kørselsforbud, udsendt til varevognsejere 27/5 2020 

Dokumenter, som leveres sammen med partikelfilteret , eksempler vises følgende .: 
• Monteringsvejledning 
• Typegodkendelse 
• Certifikat fra monteringsværksted (anvendes ikke i DK) 

 
Bilag: Uddrag af Vejledning Om Syn Af Køretøjer(VOS AK) 

• afsnit 14.02.3.1 (vedr. ændring af registrering i motorregisteret) 
• afsnit 19.09 side 853–855  

(vedr. dokumentationskrav for godkendelse af DPF, og krav ved måling af 
røgtæthed)  
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MONTERINGSVEJLEDNING  
(Eksempel – Specifik vejledning leveres sammen med DPF)  
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TYPEGODKENDELSE 
(Eksempel – Specifik godkendelse leveres sammen med DPF) 
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LISTE OVER GODKENDTE KØRETØJER OMFATTET AF GODKENDE LSE 
(Eksempel – Specifik liste leveres sammen med DPF) 

 Listen findes inde i typegodkendelsesdokumentet. 
Da listen kan være meget lang, kan det være en fordel, hvis du har markeret dit køretøj inden du kører til 

syn, så går det hurtige og nemmere. 
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CERTIFIKAT FRA MONTERINGS-VÆRKSTEDET 
OBS. ANVENDES IKKE I DANMARK 
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KRAV fra FÆRDSELSSTYRELSEN FOR EFTERMONTERING AF DP F 
 

Uddrag af Vejledning Om Syn Af Køretøjer(VOSAK) –  
afsnit 14.02.3.1 side 606 

afsnit 19.09 side 853 – 855 
 
 

Bemærk at. 
 

 TypeGodkendelse (ABE) leveret med DPF af DAJOLKA  
fra de tyske producenter HJS, OBERLAND & G+M Kat, 
alle opfylder Færdselsstyrelsen krav til dokumentat ion. 

 
Og 

 
Grænseværdien for Røgtæthed ændres IKKE ved eftermo ntering af et 

åbent Partikelfiltersystem, jf. VOSAK afsnit 19.09.  
Grænseværdien ændres kun hvis der eftermonteres et ”original” lukket 
DPF system, der bla. er kendetegnet af sensorer mon teret før/efter filter. 

 
 
 

 



standardtypegodkendelse, T for typegodkendelse, G for godkendelseserklæring.
For anmeldt EF-typegodkendelse og standardtypegodkendelse med vari-
antopdeling anføres efter E-/A-/S-nummeret en bindestreg efterfulgt af to cifre for
variant, f.eks. E14491-03. For lastbil og stor personbil typegodkendt fra 2003
anføres efter T-nummeret en bindestreg efterfulgt af to tegn for vægt- og motor-
variant, f.eks. T13224-2D. (Findes kun én vægtvariant på typegodkendelsen
anføres altid 1)
På EF-registreringsattesten bliver A-, S-, T- og G-numre anført under »K Type-
godkendelsenummer« og E-numre under »Typeanmeldelsenummer«.
Eftermonteret partikelfilter (Ja/Nej)
Der vælges »Ja« for personbil M1 og varebil N1, der er eftermonteret med par-
tikelfilter godkendt efter den tyske ordning eller godkendt af Færdselsstyrelsen. Se
afsnit 19.02.
Der kan vælges »Ja« efter ønske fra fremstilleren for stor personbil M2, og M3, og
lastbil N2 og N3, såfremt der er eftermonteret et principgodkendt partikelfilter, der er
godkendt jf. afsnit 19.06 vedrørende miljøzonekontrol ved syn.
Når der vælges »Ja« til Eftermonteret partikelfilter, skal der også under 14.02.3.1.
TEKNISK OPL, vælges »Ja« til Partikelfilter.
I forbindelse med tunge køretøjer, hvor miljøzonemærket og partikelfilteret er fjer-
net, skal man være opmærksom på også at fjerne alle afkrydsningerne vedrørende
partikelfilter (både fabriks- og eftermonterede partikelfilter) i DMR.

14.02.3.2. TEKNISKE OPL.
IDENTIFIKATION
Stelnummer
Samtlige tal og bogstaver – som hovedregel 17 – anføres.
Hvis køretøjet i forvejen er registreret med f.eks. 15 tegn i stelnummeret, og der
rent faktisk er 17 tegn, skal hele stelnummeret anføres korrekt i forbindelse med et
registrereringssyn.
Stelnummer tilkoblet sidevogn
Hvis en motorcykel godkendes med tilkoblet sidevogn, anføres sidevognens
stelnummer.
Farve
Feltet benyttes ikke i forbindelse med syn. For person- og varebiler registreret via
CoC-dokument vil bilens originale farve være anført. Der må ikke rettes i feltet,
selv om bilen eventuelt har skiftet farve.
Modelår
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19.09 Eftermontering af partikelfilter
Ibrugværende person- eller varebil (M1 eller N1) med dieselmotor, der forsynes med
partikelfilter, kan godkendes, hvis det dokumenteres, at filteret er godkendt efter
regler i den tyske StraßenVerkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVI til §
47 Abs. 3a - for personbiler) (bilag XXVII til § 48 Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4 for vare-
biler). Et sådant filter er et såkaldt åbent filter.
For person- eller varebil (M1 eller N1), som skal godkendes med eftermonteret par-
tikelfilter, godkendt efter den tyske ordning (»Eftermonteret partikelfilter« i DMR, jf.
afsnit 14.02.3.1), skal der medbringes følgende to dokumenter ved syn:
• Kopi af godkendelsesdokumentet (ABE - Allgemeine Betriebs Erlaubnis). Fil-

terets typenummer og godkendelsesnummer (KBA-nummer) skal fremgå af
godkendelsesdokumentet.

• Det skal desuden dokumenteres, at filteret er godkendt til montering på den
aktuelle bilmodel og variant. Der er ikke formkrav til dokumentation herfor. Som
dokumentation kan f.eks. anvendes en liste fra filterfabrikanten, hvoraf såvel
bilens model- og variantbetegnelse samt filterets typenummer fremgår.

Synsvirksomheden kontrollerer, at partikelfilteret er monteret på bilen, og at par-
tikelfilteret er tydeligt mærket med godkendelsesnummeret (KBA-nummeret).
Mærkningen på bilen med røgtæthed skal ikke ændres.
Godkendelsesdokumentet kan se ud som vist herunder.
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Er et eftermonteret partikelfilter ikke godkendt i henhold til de tyske regler, er det
muligt at få det godkendt, hvis det dokumenteres overfor Færdselsstyrelsen, at fil-
teret opfylder tilsvarende krav.
Færdselsstyrelsen udsteder derefter en godkendelse, og denne skal så forevises
ved synet i stedet for den tyske godkendelse.
Når et sådant filter er godkendt, skal der i DMR vælges »Ja« ved »Eftermonteret
partikelfilter«. Se afsnit 14.02.3.1 under »Køretøj«.
En bil med eftermonteret»originalt« partikelfilter vil ligeledes kunne godkendes,
såfremt følgende fire forudsætninger er opfyldt:
• Der findes en variant af bilen, der har fabriksmonteret partikelfilter (f.eks. angi-

vet på en typegodkendelse, som fremstiller henviser til, eller oplyst af bil-
fabrikant/repræsentant).

• Bilen er forsynet med et partikelfilter, hvor man kan konstatere følere både før
og efter filteret.
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• Måleresultatet for røgtætheden overstiger ikke den værdi, der er angivet på
typegodkendelsen eller oplyst af bilfabrikanten/repræsentanten, eller overstiger
ikke 0,5 m-1 under fri acceleration af motoren målt efter målemetoden i pkt.
11.02.004.

• Mærkning med røgtæthed skal udskiftes til en mærkning med det på type-
godkendelsen anførte eller fra fabrikanten/repræsentanten oplyste (bemærk
dog, at bilen jf. pkt. 7.06.020 (3) eventuelt kan godkendes uden mærkning, hvis
den målte værdi ikke overstiger 0,5 m-1).

Når et sådant filter er godkendt, skal der i DMR vælges »Ja« ved »Partikelfilter«.
Se afsnit 14.02.3.2 under »Motor«.
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