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1 Indledning 

Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark er et indberetningssystem, hvor det er muligt for udenlandske 

virksomheder at anmelde de kørsler, der udføres i Danmark. Anmeldelsespligten gælder alene for udenlandske 

virksomheder med ansatte, der udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte 

totalvægt overstiger 3.500 kg., buscabotagekørsel, eller vejdelen af kombineret transport i Danmark. 

Når man som udenlandsk virksomhed udfører kørsler i Danmark, skal man anmelde følgende oplysninger: 

• Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger 

• Registreringsnummer på det trækkende køretøj 

• Dato for påbegyndelse og afslutning af kørslen 

• Identiteten af og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel 

• Hvilken type kørsel, der udføres. 

 

Dette dokument giver en introduktion til anmeldelse af kørsel i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.  

Bemærk at alle udstillede data i denne vejledning (f.eks. data i figurer og eksempler) er opfundet til testbrug til denne 

vejledning. 

2 Adgang til registret 

 

Figur 1 - Indgangsside til Register for udenlandsk kørsel i Danmark 

 

Registret er tilgængeligt på dansk og engelsk.  

Ved klik på ”Start selvbetjening”-knappen videresendes du til en side, hvor du skal vælge hvordan du ønsker at logge ind 

(Se afsnit 2.1 Login). 
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2.1 Login 

Der tilbydes tre forskellige login muligheder til registret: 

• Dansk national identitet – NemID/NemLog-in  

• Udenlandsk national identitet – eIDAS for fysisk og juridisk person 

• Brugernavn og password 

Du vælger én loginform til dine anmeldelser, da oplysningerne om kørsler bliver tilknyttet login-profilen. Det betyder, at 

hvis du anvender f.eks. udenlandsk national identitet til at anmelde en kørsel for én eller flere virksomheder, så kan du 

ikke senere foretage ændringer i disse kørsler ved at logge ind med et brugernavn og kodeord. 

Du har en Dansk national identitet (NemID), hvis du har et dansk cpr-nr. (socialt sikringsnummer) og/eller et dansk CVR-

nr. (virksomhedsidentifikationsnummer).   

eIDAS, electronic IDentification, Authentication and trust Services, er en EU-regulering, om en standardiseret elektronisk 

forordning for identifikation, hvilket gør det muligt for EU-borgere at benytte deres nationale identifikation til login på 

tværs af EU’s medlemsstater. Det gælder dog kun for de eID, som er notificeret og godkendt af Kommissionen. Kontakt 

din nationale myndighed om dit lands id er godkendt. 

Ved Brugernavn og password opretter du en bruger til registret, dette beskrives nærmere i 2.1.1 Oprettelse af 

brugerkonto. Fremadrettet kan du benytte e-mailadressen og det valgte password til at logge ind i registret.  

Kort tid efter du har oprettet en konto, vil du modtage en aktiverings-mail. Mailen vil indeholde et link, som du skal klikke 

på, for at aktivere kontoen.  

 

2.1.1 Login med brugernavn og password 

Når du vælger at logge ind med brugernavn og password får du følgende skærmbillede, se figur 2.  

 

Figur 2 – Loginside for brugerprofil 

1. Klik på linket ”Opret bruger”, såfremt du ikke allerede har en brugerkonto. Oprettelse af brugerkonto beskrives 

nærmere i afsnit Oprettelse af brugerkonto nedenunder.  

2. Klik på linket ”Glemt adgangskode?”, såfremt du allerede har en brugerkonto, men ikke kan huske din 

adgangskode. Du indtaster din eller virksomheds e-mailadresse, hvorefter der vil udsendes en mail med et link, 

som fører til en side, hvor en ny adgangskode kan angives.  

 

2 
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Oprettelse af brugerkonto 

Første gang du ønsker at logge ind i registret med e-mailadresse og kodeord, skal du oprette en bruger. Dette gøres ved 

at klikke på Opret bruger under Login knappen, se 1 på figur 2.  

For at oprette en brugerkonto skal du indtaste navn, e-mailadresse, samt vælge et kodeord, dette kan ses på figur 3.  

Når disse oplysninger er udfyldt, klikkes Opret konto, hvorefter du vil modtage en e-mail med et aktiveringslink til den 

opgivne e-mailadresse. Efter klik på aktiveringslinket er ens brugerkonto aktiv og du kan logge ind i registret.  

Bemærk: 

Hvis du ikke modtager aktiveringsmail, ring til Erhvervsstyrelsens Kundecenter +45 7080 9088 eller send mail til 

utik@erst.dk 
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Figur 3 - Oprettelse af brugerkonto 

 

3 Tildeling af adgang til virksomhedens anmeldelser 

En virksomhed kan have flere brugere, der anmelder i registeret på vegne af virksomheden. 

Oprettelsen af yderligere brugere sker på følgende måde: 
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• Logge ind i løsningen  

• Klik på fanebladet ”Brugerrettigheder” 

• Derefter klik på knappen ”Inviter bruger” 

• Du kan nu enten vælge at invitere en chauffør, som er knyttet til en kørsel eller en anden bruger 

o Ved chauffør vælger du en chauffør fra listen 

o Ved anden bruger udfylder du navn, efternavn samt e-mail for den bruger som ikke findes i systemet 

• Til sidst, klik på knappen ”Send invitation”. 

Den inviterede bruger vil modtage en aktiveringslink per mail, som skal aktiveres indenfor 24 timer. Efter aktivering af 

linket, kan brugeren nu logge ind i registret og foretage anmeldelse. 

 

 

Figur 4 – Tildeling af adgang til virksomhedens anmeldelser 

 

4 Betingelser 

Uanset hvordan du vælger at logge ind i registret, videresendes du efter login til betingelserne for brug, før du kan 

fortsætte til anmeldelsen af en kørsel. 
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Figur 2 – Betingelser 

1.  Du er nødt til at acceptere betingelserne for systemet, for at få adgang til at benytte registret. 

 

5 Anmeldelse af kørsel 

5.1 Ved virksomhedens første anmeldelse - angiv 

virksomhedsoplysninger 

Når du har accepteret betingelserne, videresendes du til en side, hvor du skal angive virksomhedsoplysninger før du kan 

foretage anmeldelse af en kørsel. 

For at angive virksomhedsoplysninger skal du klikke på knappen ”Tilføj ny virksomhed”, og udfyld de obligatoriske felter. 

Se figur 6. 
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Figur 3 – Angivelse af virksomhedsoplysninger 

 

Følgende oplysninger skal angives: 

• Virksomhedsnavn 

• Virksomhedsadresse og land 

• Virksomheds telefon nummer og e-mailadresse 

Følgende oplysninger kan indtastes frivilligt: 

• Momsnummer  

• Registreringsnummer 

• Navn på kontaktperson 

• Kontaktpersonens e-mailadresse 

 

Bemærk at ved indtastning af momsnummeret, udfyldes virksomhedens adresse og navn automatisk. Det gælder kun 

for momsnumrene tilhørende EU/EØS-virksomheder. 

Du kan med fordele indtaste momsnummeret, hvis din indtastede adresse ikke kan valideres i løsningen.  

 

5.2 Anmeldelse af en kørsel 

Når du har angivet oplysninger for virksomheden, kommer du på den side, hvor anmeldelse af kørsler kan foretages.  

Du skal klikke på knappen ”Anmeld ny kørsel” og udfylde alle de påkrævede oplysninger i trinene: Kørsel, Chauffør, 

Køretøj. De indtastede oplysninger skal godkendes i sidste trin ”Godkendelse” for at kørslen kan betragtes som anmeldt. 

Bemærk: 

En kørsel er først anmeldt, når du har godkendt registreringen og når du har modtaget en kvittering. Såfremt du ikke har 

modtaget en kvittering, anses anmeldelsen af kørslen ikke som gennemført.  
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Figur 7 – Side for anmeldelse af kørsel 

 

Oprettelse af kladde 

Hvis du ikke kan udfylde alle de påkrævede oplysninger om kørslen på en gang, vil de angivne oplysninger blive gemt i 

en kladde. Du har så mulighed for at gennemføre registreringen af kørslen på et senere tidspunkt. Du skal blot klikke på 

”Indlæs kladde” under ”Kørsler” næste gang du logger ind i registret, se punkt 1 på figur 8. 

 

 

Figur 8 – Oversigt over kørsler 

 

Trin 1 ”Virksomhedsinformationer” 

Som det første præsenteres du for de virksomhedsoplysninger du tidligere har angivet. Hvis du har ændringer til 

oplysninger, registreres disse under fanen ”Stamdata”. Har du ingen ændringer, klik på knappen Næste. 



Anmeldelse af kørsel i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark 

Brugervejledning til anmelder  

 

 

 

  Side 11 af 17 

 

 

 

Trin 2 ”Kørslen” 

Du vælger den af de tre typer af kørsler, som passer til den kørsel du er ved at anmelde.  

Derefter skal du indtaste start- og slutdato for kørsel.  

Bemærk at ved startdatoen kan du tidligst indtaste enten dags dato eller en dato, der ligger i fremtiden. Slutdatoen kan 

ikke være mere end syv dage efter den angivne startdato.  
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Trin 3 ”Chauffør” 

Hvis du tidligere har indtastet oplysninger fra én eller flere chauffører, kan du vælge dem fra listen ved at trykke på pilen.  

Ellers klik på ”Registrer ny chauffør” og udfyld de obligatoriske felter. Til sidst klikker du på ”Tilføj chauffør”.  

En forkert tilføjet chauffør kan fjernes ved at klikke på kryds ved chaufførens navn under Vælg chauffør. 

Bemærk at der kan maksimum tilføjes 3 chauffører per kørsel.  

 

Trin 4 ”Køretøj” 

Hvis du tidligere har indtastet nummerplader for de køretøjer, som vil udføre kørsler i Danmark, kan du vælge dem fra 

listen under ”Vælg et oprettet køretøj”. 

Ellers marker ”Tilføj nyt køretøj” og indtast nummer plade i feltet ”Numerplade”. 

 

 

  

Trin 5 ”Godkend” 

Her kan du se et overblik over oplysningerne, du har angivet. Du har også her mulighed for at rette informationerne 

under de enkelte trin ved at klikke på knappen ”Rediger” til højre.  

For at kunne indsende anmeldelsen af kørslen, skal du godkende, at de angivne oplysninger er korrekte og derefter 

klikke på knappen ”Godkend kørslen”. 
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Kvittering 

Når du har klikket på knappen ”Godkend kørslen” får du vist en side, hvor du bliver informeret om, at kørslen er blevet 

anmeldt og at kvitteringen for anmeldelsen er blevet sendt til dinmail, virksomhedsmail og den eller de chaufførers e-

mailadresser, som er tilknyttet den anmeldte kørsel. 

Her kan du også hente kvittering for kørslen ved at klikke på knappen ”Hent kvittering”. 
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6 Ændring og sletning af en anmeldt kørsel 

6.1  Ændring af en anmeldt kørsel 

Du har mulighed for at ændre oplysninger i en aktiv og fremtidig kørsel. Du kan ikke ændre oplysninger i en afsluttet 

kørsel. 

Ændringer til en aktiv kørsel skal foretages senest førstkommende hverdag, efter ændringen er trådt i kraft. Du kan 

ændre følgende oplysninger tilknyttet en kørsel: 

• Slutdato for kørslen  

• Tilføje nye og fjerne allerede anmeldte chauffører. 

Du kan ændre de ovenstående oplysninger ved at: 

• Logge ind i registret med din brugerprofil 

• Find den kørsel du vil ændre under ”Kørsler”. Hvis du anmelder på vegne af flere virksomheder, skal du først 

vælge den virksomhed kørslen er registreret under 

• Klik på link ”Rediger”. 

Efter du har foretaget de ønskede ændringer, klikker du på ”Godkend ændringer”. Du vil derefter modtage en kvittering 

for disse ændringer. Kvitteringen for ændring af kørsel også sendes til virksomheds e-mailadresse og den eller de 

chaufførers e-mailadresser, som er knyttet til den anmeldte kørsel. Ændringerne vil ses i Kørselsdetaljer, som du finder 

ved at klikke ’Vis detaljer’ under ”Kørsler”.  

 

6.2  Sletning af en anmeldt kørsel  

Du kan kun slette en fremtidig kørsel.  

For at kunne slette en fremtid kørsel, skal du: 

• Logge ind i registret med din brugerprofil 
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• Find den kørsel du vil slette under ”Kørsler”. Hvis du anmelder på vegne af flere virksomheder, skal du først 

vælge den virksomhed kørslen er registreret under 

• Klik på link ”Slet”. 

• Klik igen på knappen slet i pop up boks. 

• Den slettet kørsel kan ikke længere ses under ”Kørsler”. 

 

7 Stamdata for virksomhed, chauffør og køretøj 

Under fanen ”Stamdata” kan du at administrere den valgte virksomheds oplysninger, chauffører og køretøjer. Her kan du 

også registrere nye chauffører og køretøjer.  

Bemærk at hvis du ønsker at registrere en ny virksomhed, som du vil anmelde kørsler for, skal du vælge fanen ”Vælg 

virksomhed”.  

Det oprettet stamdata kan benyttes i forbindelse med anmeldelse af kørsler. ”Stamdata” kan benyttes til at skabe et 

overblik over de oplysninger, der er angivet for en virksomhed, chauffører og køretøjer, som du tidligere har anmeldt i 

forbindelse med tidligere anmeldelser af kørsler. 

Bemærk:  

Registreringer af virksomhed, chauffør og arbejdssteder under fanen ”Stamdata” er ikke en anmeldelse af en kørsel. 

Anmeldelse af en kørsel kan kun ske under fanen ”Kørsler”.  

7.1  Virksomhed 

Her kan du ændre de tidligere angivne oplysninger om virksomheden. 
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7.2 Chauffører 

Her kan du ændre tidligere angivne oplysninger for chauffører, samt oprette nye. Dette kan bruges til at skabe et overblik 

over hvor mange chauffører du har oprettet under virksomhed. 

 

Ønsker du at oprette oplysninger på en ny chauffør, klikker du på knappen ”Tilføj ny chauffør”.  

Du skal angive følgende oplysninger: 

• Navn og efternavn 

• Fødselsdato 

• Statsborgerskab 

• Pasnummer 

• Telefonnummer  

• E-mailadresse 

 

Du kan frivilligt uploade chaufførens ansættelsesbrev og lønsedler i forbindelse med oprettelse af en chauffør. Disse kan 

også uploades ved ændring af chaufføroplysninger.  

Bemærk at du kan kun slette en registreret chauffør, hvis chaufføren ikke er tilknyttet en kørsel.  

 

7.3 Køretøj  

Her kan du angive nummerplader for det trækkendekøretøj, som vil udføre kørsler i Danmark. 

Bemærk:  

Du kan ikke ændre oplysninger, når køretøjet er tilknyttet en kørsel. Du kan slette oplysningen, hvis køretøjet ikke er 

tilknyttet en kørsel.  
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